25 juli 2013
ADVIES (AA13.058) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 9 juli 2013 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 en van de nadien nog verstrekte informatie.
1. De aanvraag
Op twee dagen in september zal te Parijs (Frankrijk) een bijeenkomst plaats hebben onder
de titel “[Y]”. Het doel van de bijeenkomst is het bevorderen van een hoge standaard van
zorg van het medisch onderwijs aan de toekomstige leiders op het gebied van [vakgebied Z]
door middel van interactieve discussie tussen [artsen A] uit heel Europa. Verzoekster heeft
het voornemen bij te dragen in de kosten van een aantal [artsen A] in verband met het
bijwonen van de bijeenkomst.
De kosten wegens reis en verblijf worden begroot op € 642,-- per deelnemer. Van deze
kosten zal verzoekster de helft voor haar rekening nemen.
Verzoekster verneemt graag of aldus in overeenstemming met de op dit gebied geldende
normen wordt gehandeld.
2. De beoordeling
Op grond van 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 is neergelegd 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.
Bij de stukken die verzoekster heeft ingezonden, bevindt zich een zo geheten “accreditation
certificate” van [instelling B] waaruit blijkt dat voor de bijeenkomst 7 credit points zijn
toegekend. De Codecommissie zal er daarom van uitgaan dat in deze van een bijeenkomst
gesproken kan worden.
In punt 8 onder c van de al genoemde Uitwerking is opgenomen dat de gastvrijheid binnen
redelijke perken blijft wanneer 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 of wanneer de beroepsbeoefenaar
tenminste 50 % van alle kosten zelf draagt. Aan de tweede zojuist genoemde norm wordt
voldaan, immers dragen de deelnemende beroepsbeoefenaren de helft van de kosten zelf.
De Codecommissie staat dan alleen nog voor de vraag of de plaats van de bijeenkomst als
passend kan worden aangemerkt. Het is de Codecommissie niet gebleken dat deze vraag
niet bevestigend zou kunnen worden beantwoord. Het gaat om een bijeenkomst waaraan
artsen uit verschillende landen zullen deelnemen, niet alleen als spreker maar ook als
bezoeker. De Codecommissie tekent hierbij tenslotte nog aan dat uit het programma niet
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anders kan worden afgeleid dan dat de gastvrijheid ondergeschikt is aan het met de
bijeenkomst beoogde doel.
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 25 juli 2013 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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