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Samenvatting:

Samenkomst kan niet worden aangemerkt als een
bijeenkomst in de zin van art. 6.4.5, in welk geval de
kosten van gastvrijheid niet meer mogen bedragen dan
maximaal € 75,00 per deelnemer.

ADVIES (AA18.060) van de Codecommissie op het verzoek van [X] (hierna: verzoekster) 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 19
oktober 2018, de begeleidende e-mail van 24 oktober 2018 en de e-mail van 31 oktober
2018 waarin de door de voorzitter gestelde vragen zijn beantwoord.
1. Het verzoek
Verzoekster is een farmaceutisch bedrijf en organiseert op [twee dagen in 2018] een
samenkomst onder de naam ‘[Z]’ (hierna: de samenkomst). De samenkomst zal worden
gehouden in het [hotel A] in Lissabon (Portugal).
In de e-mail van 31 oktober 2018 is het doel van de samenkomst als volgt omschreven:
“[doel B].”
Het inhoudelijke programma beslaat twee dagen. Op de eerste dag van 8.30 tot 17.20 uur en
op de tweede dag van 8.00 tot 13.00 uur zullen lezingen, presentaties en paneldiscussies
plaatsvinden, alsmede ervaringen en patiëntresultaten worden gedeeld. Blijkens de
uitnodiging zal het inhoudelijk programma op de eerste dag worden onderbroken door twee
koffiepauzes en een lunch, en op de tweede dag door een koffiepauze. Uit de aanvraag blijkt
voorts dat aan de deelnemers ook op de tweede dag van de samenkomst een lunch wordt
aangeboden. Bovendien wordt aan de deelnemers op de avond voorafgaand aan en op de
eerste dag van de samenkomst een diner en een overnachting aangeboden. Het inhoudelijk
programma wordt deels door beroepsbeoefenaren en deels door ‘mensen van het
organiserend team’ verzorgd.
Voor de samenkomst is geen accreditatie aangevraagd.
Naar verwachting zullen 87 mensen, waarvan 55 beroepsbeoefenaren uit diverse Europese
en niet-Europese landen, deelnemen aan de samenkomst. Er worden 1 beroepsbeoefenaar
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en 2 verpleegkundigen, die geneesmiddelen toedienen of verstrekken aan patiënten, uit
Nederland verwacht.
De totale kosten van reis, verblijf en eten en drinken bedragen blijkens het aanvraagformulier
€ 748,00 per persoon. Verzoekster neemt daarvan € 500,00 voor haar rekening. Verzoekster
verzoekt een en ander te toetsen aan de Gedragscode Geneesmiddelenreclame (hierna: de
Gedragscode).

2. De beoordeling door de Commissie
Uit de aanvraag volgt dat verzoekster voornemens is om gastvrijheid te verlenen aan onder
meer Nederlandse beroepsbeoefenaren (verpleegkundigen die geneesmiddelen
toedienen/verstrekken worden op grond van artikel 6.4.2 van de Gedragscode tevens als
beroepsbeoefenaar aangemerkt).
Ingevolge artikel 6.4.1.a van de Gedragscode dienen vergunninghouders bij het verlenen
van gastvrijheid aan beroepsbeoefenaren in het kader van bijeenkomsten en manifestaties
ervoor zorg te dragen dat de gastvrijheid (kosten voor reis, verblijf en eten en drinken)
beperkt blijft tot hetgeen strikt noodzakelijk is voor de deelname aan de bijeenkomst of
manifestatie. Op grond van artikel 6.4.6.1 en 6.4.6.2 van de Gedragscode geldt dat de voor
rekening van de vergunninghouder komende kosten van die gastvrijheid bij een bijeenkomst
per beroepsbeoefenaar niet meer mogen bedragen dan € 500,00 per keer en € 1.500,00 per
jaar of dat de beroepsbeoefenaar tenminste de helft van deze kosten zelf draagt. Voor
manifestaties gelden voor deze kosten per beroepsbeoefenaar maxima van € 75,00 per keer
en € 375,00 per jaar (artikel 6.4.8.1 van de Gedragscode).
Nu verzoekster voornemens is € 500,00 per deelnemer aan gastvrijheid bij te dragen, is het
van belang om te beoordelen of sprake is van een bijeenkomst. Ingevolge artikel 6.4.5 van
de Gedragscode kan, indien geen accreditatie is verleend, zoals hier het geval is, een
samenkomst worden aangemerkt als bijeenkomst als:
a. de objectiviteit van de presentaties voldoende gewaarborgd zijn, en
b. het programma voorziet in een onafhankelijke informatiebehoefte van
beroepsbeoefenaren.
Dat aan deze voorwaarden is voldaan, kan niet zonder meer uit de aanvraag worden
afgeleid. Uit de begeleidende e-mail van 31 oktober 2018 volgt weliswaar dat het om een
opleidingsbijeenkomst gaat op hoog niveau met een focus op [ziekte C], maar ook dat
verzoekster de enige farmaceut is die actief is op het gebied van deze zeer zeldzame ziekte.
Nu verder uit het overgelegde programma blijkt dat op de eerste dag na de lunch een
bijdrage van [de directeur van X], is gepland en van 16.15 tot 16.55 uur het onderdeel
‘çontribution by [X] company representative, [X] pipeline in [ziekte C]’, had het op de weg van
[X] gelegen om de objectiviteit van de presentaties en de onafhankelijkheid van de
informatiebehoefte nader toe te lichten. Dat heeft zij niet gedaan. De samenkomst kan
zonder deze nadere toelichting niet worden aangemerkt als een bijeenkomst.
Gevolg daarvan is dat de voor rekening van verzoekster komende kosten van gastvrijheid
ingevolge de Gedragscode niet meer mogen bedragen dan maximaal € 75,00 per
deelnemer. Nu deze kosten volgens de aanvraag € 500,00 per deelnemer zullen bedragen,
is het advies negatief.
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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 14 november 2018 door mr. L. van Berkum, voorzitter.
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