4 oktober 2012
ADVIES (AA12.095) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 25 september 2012
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] van
bovenvermelde datum.
1. Het verzoek
Op een dag in oktober 2012 houdt prof. dr [Z] in Genk (België) een voordracht onder de titel
“[T]”. Voor deze voordracht zullen [artsen A] en [artsen A] in opleiding uit Nederland worden
uitgenodigd.
De kosten per deelnemer bedragen € 75,--. Verzoekster heeft het voornemen deze kosten in
zijn geheel voor haar rekening te nemen.
Verzoekster verneemt graag of de gastvrijheid naar het oordeel van de Codecommissie
toelaatbaar is.
2. De beoordeling van het verzoek
Blijkens artikel 12 van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame dragen vergunninghouders
er zorg voor 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 wordt onder andere aangegeven dat van een bijeenkomst sprake
is indien de inhoud van de bijeenkomst door een wetenschappelijke vereniging of een van de
farmaceutische industrie onafhankelijke en door de betrokken beroepsgroep erkende
instantie als wetenschappelijk is aangemerkt. Hieraan is voldaan, immers heeft verzoekster
opgegeven dat accreditatie is verleend door [instelling B] en wel voor 3 punten.
Bij een bijeenkomst blijft de gastvrijheid binnen redelijke perken indien de voor rekening van
de vergunninghouder komende kosten van gastvrijheid per beroepsbeoefenaar en per
therapeutische klasse niet meer bedragen dan € 500,-- per keer en € 1.500,-- per jaar. Aan
deze eis wordt ook voldaan. Het door verzoekster te vergoeden bedrag ligt onder de zojuist
aangegeven grens. De Codecommissie tekent hierbij wel aan dat verzoekster zal moeten
nagaan of de deelnemers niet reeds bedragen hebben ontvangen voor andere
bijeenkomsten georganiseerd door derden voor dezelfde therapeutische klasse. Als dat het
geval is geweest, mag het totaal de grens van € 1.500,-- niet overschrijden.
Tenslotte moet nog worden nagegaan of de gastvrijheid ondergeschikt is aan het doel van
de bijeenkomst en of de daarvoor gekozen plaats geen kritiek ontmoet. In het verzoek heeft
verzoekster aangegeven dat de bijeenkomst een Belgische nascholing betreft, waarbij zij
gezien de expertise van de spreker Nederlandse [artsen A] in de grensstreek de kans wil
geven om de meeting bij te wonen. De kosten die vergoed zullen worden, betreffen een
welkomst aperitief, een walking dinner en een closing drink. De Codecommissie acht het
onwaarschijnlijk dat de deelnemers om andere reden naar Genk zullen komen dan om de
nascholing bij te wonen. Aan het eerste vereiste is dan ook voldaan. De Codecommissie
begrijpt voorts dat de spreker zijn voordracht in Genk houdt en dat de bijeenkomst voor
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[artsen A] van belang kan zijn. Bij deze stand van zaken ontmoet de plaats van de
bijeenkomst geen kritiek.
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 4 oktober 2012 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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