3 maart 2014
ADVIES (AA14.013) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 27 februari 2014 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 [mevrouw Y] van
bovengenoemde datum.
1. Het verzoek
[X] Global organiseert op [twee dagen in] maart 2014 in Lissabon (Portugal) een meeting
onder de titel “[Z]”. De meeting neemt een aanvang op de eerste dag om 12.30 uur en wordt
de volgende dag om 13.00 uur afgesloten. De kosten wegens reis en verblijf bedragen per
deelnemer € 840,--. Van dit bedrag zal [X] de helft voor haar rekening nemen.
Verzoekster verneemt graag of aan de normen voor gunstbetoon is voldaan.
2. De beoordeling
In artikel 12 van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame 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 en ondergeschikt is aan het met de bijeenkomst of manifestatie
beoogde doel. In de Uitwerking Normen Gunstbetoon artikelen 12 en 13, 16 t/m 22
Gedragscode Geneesmiddelenreclame is een en ander nader uitgewerkt. Daarbij moet in de
eerste plaats worden nagegaan of van een bijeenkomst of van een manifestatie sprake is.
Van een bijeenkomst is sprake indien de inhoud van de bijeenkomst door een
wetenschappelijke vereniging als wetenschappelijk is aangemerkt. Dat is in deze niet het
geval. Voorts kan van een bijeenkomst sprake zijn indien de organisatie in handen is van
een samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren, wetenschappelijke organisaties of
andere van de farmaceutische industrie onafhankelijke groeperingen of instanties. Ook
hiervan blijkt niet. Tenslotte kan van een bijeenkomst worden gesproken indien de
organisatie in handen is of plaats vindt in opdracht van een vergunninghouder en deze door
de Codecommissie preventief is beoordeeld op inhoud en te verlenen gastvrijheid.
Bij deze tweeledige toets moet wat de inhoud betreft worden onderzocht of de objectiviteit
van de presentaties voldoende gewaarborgd is en of het programma voorziet in een
onafhankelijke informatiebehoefte van beroepsbeoefenaren. Tijdens de bijeenkomst zullen
lezingen en voordrachten worden gehouden door beroepsbeoefenaren uit een groot aantal
landen. Uit de gegevens die over deze beroepsbeoefenaren zijn verstrekt, moet afgeleid
worden dat zij op hun terrein als deskundig en gezaghebbend zijn aan te merken. Van enige
banden met verzoekster blijkt niet. Voorts is opgegeven dat er deelnemers worden verwacht
uit de gehele wereld. Bij deze stand van zaken kan worden aangenomen dat aan de zojuist
genoemde vereisten wordt voldaan. De Codecommissie zal daarom aannemen dat van een
bijeenkomst sprake is.
Bij een bijeenkomst blijft de gastvrijheid onder andere binnen redelijke perken indien de
beroepsbeoefenaar tenminste 50 % van alles kosten ( reis- en verblijfkosten en de kosten
van deelname ) zelf draagt. Aan deze eis is voldaan. Immers zal verzoekster 50 % van die
kosten voor haar rekening nemen.
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Een en ander leidt tot een positief advies.
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 3 maart 2014 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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