15 oktober 2012
ADVIES (AA12.105) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 9 oktober 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 drie dagen in oktober 2012 zal te Milaan (Italië) een bijeenkomst plaats hebben onder de
titel: “[Y]”, die door verzoekster wordt georganiseerd. De doelgroep is de groep van [artsen
A].
De kosten voor de deelnemers uit Nederland worden begroot op € 577,99. Van dit bedrag
zal verzoekster een gedeelte groot € 500,-- voor haar rekening nemen.
Verzoekster verneemt graag of de gastvrijheid naar het oordeel van de Codecommissie
toelaatbaar is.
2. De beoordeling
Op grond van artikel 12 van de Code 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.
De Codecommissie dient in de eerste plaats na te gaan of van een bijeenkomst of van een
manifestatie sprake is. Voor deze twee begrippen gelden verschillende normen waar aan
voldaan moet zijn. Van een bijeenkomst is onder andere sprake 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.
Blijkens de overgelegde stukken is accreditatie aangevraagd bij [instelling B]. Er is evenwel
op deze aanvraag nog geen beslissing gevolgd. In het navolgende zal er van uit worden
gegaan dat de gevraagde accreditatie zal worden verleend. Als dat gebeurt, kan worden
aangenomen dat van een bijeenkomst sprake zal zijn. De Codecommissie tekent hierbij aan
dat deze benadering mee brengt dat het advies een voorlopig karakter heeft. Verzoekster zal
zodra mogelijk bewijs van de accreditatie aan het bureau van de Codecommissie moeten
sturen. Mocht de accreditatie niet worden toegekend, dan zal dat evenzeer moeten worden
bericht. Dat zal dan tot gevolg hebben dat het advies als negatief moet worden aangemerkt.
Bij een bijeenkomst wordt de gastvrijheid aanvaardbaar geacht 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. Aan dit vereiste wordt voldaan. Immers bedraagt de bijdrage die
verzoekster de deelnemers wil toekennen niet meer dan € 500,--. De Codecommissie tekent
hierbij aan dat verzoekster wel zal moeten nagaan of de deelnemers niet reeds eerder
soortgelijke bijdragen hebben ontvangen en of het genoemde maximum dan niet wordt
overschreden.
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Voorts moet worden nagegaan of de gastvrijheid ondergeschikt is aan het met de
bijeenkomst beoogde doel en of de plaats van de bijeenkomst kritiek ontmoet. De eerste
vraag beantwoordt de Codecommissie in bevestigende zin. De plaats van de bijeenkomst
ontmoet geen kritiek. Kennelijk is een bezoek aan het terrein van [X] een belangrijk
onderdeel van het programma.
Een en ander leidt tot een voorwaardelijk positief advies. De voorwaarden waar aan voldaan
zal moeten worden, zijn hierboven al aangegeven. Volledigheidshalve voegt de
Codecommissie hier aan toe dat hij zich afvraagt hoe verzoekster een en ander aan de
deelnemers bekend zal maken. De beslissing om de gevraagde accreditatie te verlenen, lijkt
heel wel pas na de bijeenkomst te kunnen worden genomen. Dat heeft tot gevolg dat ook
pas daarna kan worden vastgesteld of het verzoekster is toegestaan het genoemde gedeelte
van de kosten voor haar rekening te nemen. Het lijkt wenselijk dat de deelnemers hierover
duidelijkheid wordt gegeven.
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 15 oktober 2012 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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