Op 18 december 2007 is het volgende advies (A07.053) gegeven.
Het verzoek van X:
Verzoekster heeft het voornemen in 2008 een symposium te organiseren waar
internationale experts de aanwezige specialisten voorzien van de laatste inzichten
betreffende de ontwikkelingen in de behandeling van ziekte A. Het programma is opgesteld
op basis van gegevens verkregen tijdens een “advisory board”, waarin 20 internationaal
gerenommeerde experts hebben deelgenomen. Het is de opzet twee gelijke bijeenkomsten
te organiseren, te weten 3 dagen in februari 2008 in Geneve, Zwitserland, en 3 dagen in
maart 2008 in Barcelona, Spanje. Het programma voorziet op de eerste dag in
verschillende voordrachten gevolgd door discussie over onderwerpen die op de
behandeling van ziekte A betrekking hebben en op de tweede dag in een cursus statistiek.
Deelnemers kunnen een beide dagen deelnemen. Zij kunnen er ook voor kiezen alleen de
eerste dag bij te wonen. De deelnemers zijn afkomstig uit een aantal Europese landen. Dit
geldt eveneens voor de voorzitters van de bijeenkomsten.
Verzoekster vraagt de bijeenkomst preventief te willen toetsen aan de Code
Geneesmiddelenreclame, waarbij zij in het bijzonder antwoord vraagt op de vraag of van
een wetenschappelijke bijeenkomst gesproken kan worden.
De beoordeling door de Codecommissie:
Blijkens 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 wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijke
bijeenkomsten en overige bijeenkomsten.
In het onderhavige geval is sprake van een bijeenkomst waarvan de organisatie in handen
van de vergunninghouder is dan wel die in opdracht van die vergunninghouder wordt
gehouden. Er kan dan alleen van een wetenschappelijke bijeenkomst worden uitgegaan
indien de bijeenkomst preventief door de CGR overeenkomstig artikel 13 van de
Gedragscode Geneesmiddelenreclame is beoordeeld op inhoud en te verlenen gastvrijheid.
Ten aanzien van de inhoud moet de objectiviteit van de presentaties gewaarborgd zijn.
Voorts moet het programma voorzien in een onafhankelijke informatiebehoefte van
beroepsbeoefenaren. Aan deze voorwaarden is naar het inzicht van de Codecommissie
voldaan. Er zal blijkens de op 3 december 2007 verstrekte informatie geen bijzondere
aandacht zijn voor geneesmiddelen die door verzoekster op de markt worden gebracht.
Voorts zijn de sprekers geen werknemers van verzoekster. Zij zijn hoogstens lid van een
“advisory board” van verzoekster. De onderwerpen die behandeld worden, kunnen geacht
worden in een onafhankelijke informatiebehoefte te voorzien. De Codecommissie zal
daarom uitgaan van een wetenschappelijke bijeenkomst.
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Bij een wetenschappelijke bijeenkomst geldt dat de gastvrijheid binnen redelijke grenzen
blijft indien de beroepsbeoefenaar tenminste 50 % van alle reis- en verblijfskosten en de
kosten van deelname zelf draagt. Verzoekster heeft aangegeven hiervan uit te gaan.
Tenslote moet nog worden nagegaan of er een objectieve rechtvaardigingsgrond is voor de
plaatsen van de samenkomsten. De samenkomsten zullen worden bezocht door
deelnemers uit meerdere Europese landen. Hetzelfde kan worden gezegd waar het de
sprekers en de voorzitters betreft. Bij die stand van zaken kan worden aangenomen dat er
een objectieve rechtvaardigingsgrond is voor de plaatsen van de samenkomsten.
Een en ander leidt de Codecommissie 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 18 december 2007 door mr. P.A. Offers, voorzitter.

