30 juni 2014
ADVIES (AA14.047) van de Codecommissie op het verzoek van 18 juni 2014 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 met bijlagen van
[mevrouw Y], werkzaam bij [X].
1. Het verzoek
Op [een dag in] oktober 2014 zal te Londen ([instelling Z]) het "[symposium A]"
plaatsvinden, met als onderwerp [B]. De internationale doelgroep bestaat uit [artsen C]
(of andere specialisten) met belangstelling voor [aandoening D]. [X] en/of [X] UK is
(zijn) voornemens dit eendaagse symposium te sponsoren. De beide dagvoorzitters,
die tevens verantwoordelijk zijn voor de samenstelling van het programma, zijn
onafhankelijk van [X] en/of [X] UK.
Accreditatie is aangevraagd door [X] UK en is inmiddels verleend door de
[wetenschappelijke vereniging E]. Het programma vangt aan om 09.00 uur en duurt tot
16.30 uur. Er is geen sociaal programma. In verband met het vroege aanvangstijdstip
zal aan de deelnemers de mogelijkheid worden geboden de avond tevoren aan te
reizen en de nacht door te brengen in een nog nader te bepalen 3 of 4 sterren-hotel in
de buurt van [instelling Z]. Hiervan uitgaande zijn de totale kosten per deelnemer
begroot op € 513,-. [X] wenst daarvan € 500,- voor haar rekening te nemen. Zij vraagt
toetsing.
2. Het oordeel van de Codecommissie
Ingevolge artikel 6.4.1. 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
perken blijft en strikt beperkt blijft tot het met de bijeenkomst of manifestatie beoogde
doel. Gastvrijheid mag zich alleen uitstrekken tot deelnemers van het inhoudelijke
programma en er dient sprake te zijn van een passende locatie. Nu er bij een
bijeenkomst met een wetenschappelijk karakter ruimere mogelijkheden voor het
verlenen van gastvrijheid bestaan dan bij een manifestatie, dient allereerst te worden
beoordeeld hoe de voorgenomen samenkomst in dit geval te kwalificeren is.
De Codecommissie gaat ervan uit dat de [wetenschappelijke vereniging E] kan worden
gelijkgesteld met een wetenschappelijke vereniging als bedoeld in artikel 6.4.5. onder
1. van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. De door deze vereniging verleende
accreditatie brengt derhalve mee dat sprake is van een wetenschappelijke bijeenkomst
als bedoeld in deze bepaling.
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Bij een bijeenkomst als hiervoor bedoeld blijft de gastvrijheid onder meer binnen
redelijke perken indien de voor rekening van de vergunninghouder komende kosten
van gastvrijheid per beroepsbeoefenaar niet meer bedragen dan € 500,-. Hieraan is in
dit geval voldaan. De Codecommissie gaat ervan uit dat [X] en de beroepsbeoefenaren
ieder voor zich het maximum van € 1.500,- per jaar per therapeutische klasse in de
gaten zullen houden.
Er is een objectieve rechtvaardigingsgrond voor de locatie buiten Nederland, nu het
gaat om een bijeenkomst met een internationaal karakter en er ter plaatse een relevant
onderzoeksinstituut aanwezig is. Van excessieve kosten in verband met de plaats van
samenkomst is ook overigens niet gebleken. Mocht er voor worden gekozen om de
deelnemers de nacht vóór de bijeenkomst in een hotel te laten doorbrengen, dan is die
keuze verdedigbaar gezien het vroege aanvangstijdstip van het symposium. Het
programma bevat voorts geen aanwijzing dat de gastvrijheid niet ondergeschikt is aan
het met de bijeenkomst beoogde doel.
De Codecommissie komt op grond van het voorgaande 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 Amsterdam op 30 juni 2014 door mr. J. Thomas, voorzitter.
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