19 april 2012
ADVIES (AA12.035) 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 [X] en van de
nadien nog ingezonden brief van [instantie B].
1. Het verzoek
[Organisatie A] organiseert in april 2012 een symposium in Berlijn (Duitsland) onder de
titel ”[Y]”. De bijeenkomst neemt een aanvang om 11.30 uur en wordt beëindigd met
een diner om 20.30 uur. Verzoekster wil dit symposium aanbieden aan haar doelgroep,
te weten [artsen C en Z]. Zij stelt zich voor de reis- en verblijfkosten van de
deelnemers, die zij op € 787,54 heeft begroot, tot een bedrag van € 500,-- per
deelnemer voor haar rekening te nemen.
Verzoekster vraagt een oordeel te geven over de toelaatbaarheid hiervan.
2. 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. Hierbij
wordt een onderscheid gemaakt tussen bijeenkomsten en manifestaties.
Van een bijeenkomst is onder meer sprake indien de inhoud daarvan door een
wetenschappelijke vereniging of een van de farmaceutische industrie onafhankelijke en
door de betrokken beroepsgroep erkende instantie als wetenschappelijk is
aangemerkt. Hiervan kan in het onderhavige geval worden uitgegaan, nu gebleken is
dat de “[instantie B]” accreditatie heeft toegekend voor het bijwonen van het
symposium.
Bij een bijeenkomst wordt aangenomen dat de gastvrijheid binnen redelijke grenzen
blijft indien de voor rekening van de vergunninghouder komende kosten van die
gastvrijheid per beroepsbeoefenaar en per therapeutische klasse niet meer bedragen
dan € 500,-- per keer en € 1.500,-- per jaar, waarbij voor het maximum van € 1.500,-per jaar ook de bedragen die reeds ontvangen zijn voor andere bijeenkomsten
georganiseerd door derden voor dezelfde therapeutische klasse worden meegeteld.
Hierboven is reeds vermeld dat verzoekster van de bedoelde kosten per deelnemer
€ 500,-- voor haar rekening wil nemen. Dit stemt overeen met de in deze geldende
regels. De Codecommissie tekent daarbij aan dat verzoekster wel zal moeten nagaan
of de deelnemers aan wie zij dit bedrag ter beschikking wil stellen, in het afgelopen jaar
niet reeds eerder soortgelijke bijdragen hebben ontvangen en bij een positieve
beantwoording van die vraag, of het totaal dan onder de al genoemde € 1.500,-- blijft.
De Codecommissie moet vervolgens nagaan of de gastvrijheid ondergeschikt is aan
het met de bijeenkomst beoogde doel. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord.
Een en ander leidt tot een positief advies.
3. De kosten
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De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten
separaat aan verzoekster in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Gouda op 19 april 2012 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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