14 oktober 2013
ADVIES (AA13.076) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 18 september 2013
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, met bijlagen, van
[mevrouw Y], werkzaam bij [X].
1. Het verzoek
[X] wenst gastvrijheid te verlenen voor de op twee dagen in november 2013 te Barcelona,
Spanje, te houden expert meeting met als titel “[Z]”.
Het doel van de bijeenkomst is volgens de aanvraag het uitwisselen van meningen en
gedachten rondom behandeling van [ziekte A]. In de uitnodiging aan de deelnemers is
opgenomen dat de bedoeling van de bijeenkomst, die een jaarlijks karakter moet krijgen, is:
“to create a platform for discussion future management of [ziekte A] both from an individual
as on a population level”. Om deze discussie te bevorderen worden topwetenschappers
uitgenodigd die betrokken zijn bij onderzoek, aldus de uitnodiging. De doelgroep bestaat
volgens de aanvraag uit medische specialisten, [ziekte A]-experts.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door [X]. Er is een programmacommissie bestaande uit
negen leden, afkomstig uit Nederland, Spanje, Zwitserland, Italië, Groot Brittannië, Frankrijk
en Zwitserland, waarvan een aantal ook op de bijeenkomst als spreker aanwezig is.
Er zijn twaalf sprekers uit Amerika en Europa.
De bijeenkomst staat open voor experts uit Duitsland, Noorwegen, Finland, België, Groot
Brittannië, Oostenrijk, Portugal en Nederland, waar vier deelnemers uit afkomstig zijn.
Er is geen accreditatie aangevraagd.
De bijeenkomst vindt plaats in [hotel B] te Barcelona.
Het programma vangt op de eerste dag om 13.00 uur aan en duurt die dag tot 19.00 uur,
waarna een diner volgt. Het programma bestaat uit plenaire presentaties en debatten en
wordt onderbroken door gebruikelijke pauzes. Op de volgende dag begint het programma
om 9.00 uur en eindigt om 15.30 uur, inclusief pauze en lunch. Deze dag kent een
vergelijkbare programma-inhoud.
De kosten voor vervoer, voeding en logies worden in totaal begroot op € 474,41 in geval van
één overnachting en € 618,62 in geval al op donderdag wordt gereisd en er twee nachten
wordt overnacht.
Daarvan is [X] bereid respectievelijk € 474,41 dan wel € 500,00, voor haar rekening te
nemen en het eventuele meerdere door te belasten aan de deelnemer, zo maakt de
Codecommissie op uit de bij de aanvraag bijgeleverde begroting. In de aanvraag wordt
slechts een eigen bijdrage genoemd van € 474,41 en is geen eigen bijdrage van de
deelnemer opgenomen.
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2. Het oordeel van de Codecommissie
Ingevolge artikel 12 van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame dragen
vergunninghouders er zorg voor dat bij het verlenen van gastvrijheid aan
beroepsbeoefenaren in het kader van samenkomsten de gastvrijheid binnen redelijke
grenzen blijft en ondergeschikt is aan het met de samenkomst beoogde doel.
In de Uitwerking normen gunstbetoon artikelen 12 en 13, 16 t/m 22 Gedragscode
Geneesmiddelenreclame, hierna ook Uitwerking Normen Gunstbetoon, wordt hierbij een
onderscheid gemaakt tussen bijeenkomsten en manifestaties.
Blijkens artikel 7.c van de Uitwerking Normen Gunstbetoon is onder meer sprake van een
(wetenschappelijke) bijeenkomst indien de organisatie in handen is van of plaatsvindt in
opdracht van een bedrijf en de bijeenkomst door de Codecommissie preventief is beoordeeld
op inhoud en te verlenen gastvrijheid. Daarbij gaat het er om dat de objectiviteit van de
presentaties voldoende is gewaarborgd en dat het programma voorziet in een onafhankelijke
informatiebehoefte van beroepsbeoefenaren.
Nu geen accreditatie is aangevraagd geldt het volgende.
Gelet op de inhoud van het programma, zoals dat valt af te leiden uit de overgelegde agenda
en in het bijzonder uit het wetenschappelijk gezag dat blijkens de verstrekte informatie over
hun huidige functies toekomt aan de sprekers op deze bijeenkomst, kan ervan worden
uitgegaan dat de objectiviteit van de presentaties voldoende gewaarborgd is en dat het
programma voorziet in een onafhankelijke informatiebehoefte van de deelnemers, zodat kan
worden vastgesteld dat de bijeenkomst een wetenschappelijk karakter in de zin van de
Gedragscode heeft.
De Codecommissie merkt overigens nog wel op dat in de cv’s van een aantal van de
inleiders niets vermeld wordt over eventuele banden van deze inleiders met de
farmaceutische industrie, zodat geldt dat voor zover er dergelijke banden tussen de
vergunninghouder en inleiders mocht bestaan, deze –gelet op het bepaalde in artikel B8,
onder a Uitwerking Normen Gunstbetoon- voorafgaand aan de bijeenkomst bekend dienen
te worden gemaakt.
Voor een dergelijke bijeenkomst geldt dat de gastvrijheid binnen redelijke grenzen blijft
wanneer de voor rekening van de vergunninghouder komende kosten van die gastvrijheid
per beroepsbeoefenaar en per therapeutische klasse niet meer bedragen dan € 500,00 per
keer. Aan die voorwaarde wordt in dit geval voldaan nu de bijdrage van [X] maximaal
€ 500,00 bedraagt. De Commissie gaat er daarbij van uit dat [X] en de deelnemers, ieder
voor zich, de jaarlijkse maximale bijdrage van € 1.500,00 voor dezelfde therapeutische
klasse zullen bewaken.
Voorts wordt, nu van een tegendeel niet is gebleken, aangenomen dat de gastvrijheid
ondergeschikt is aan het hoofddoel van de bijeenkomst. Van de aanwezigheid van een
sociaal programma is niet gebleken.
Ten slotte moet nog worden nagegaan of er sprake is van een objectieve
rechtvaardigingsgrond voor de plaats van samenkomst buiten Nederland.
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Deze vraag kan bevestigend worden beantwoord. Het gaat om een internationale
bijeenkomst met deelnemers uit meerdere landen over de gehele wereld en sprekers voor
een belangrijk deel van buiten Nederland. Dat een dergelijke bijeenkomst in een ander land
dan Nederland wordt gehouden is voorstelbaar. Van bijzondere of buitengewone kosten in
verband met de plaats van samenkomst is niet gebleken.
Het advies kan dan ook positief zijn.
3. De kosten
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten separaat
aan [X] in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Amsterdam op 14 oktober 2013 door mr. E. Pennink, voorzitter.
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