18 maart 2014
ADVIES (AA14.016) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 7 maart 2014 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 7 maart 2014
en van de daarna op 12 maart nog verstrekte gegevens.
1. De aanvraag
Op [een dag in] april 2014 wordt te Utrecht door verzoekster tezamen met [bedrijf Y] een
research symposium in [vakgebied Z] gehouden. Voor dit symposium worden [artsen A],
[artsen A] i.o., artsen i.o., verpleegkundigen [B], verpleegkundigen en verpleegkundig
specialisten in [vakgebied Z], onderzoekers i.o. en ziekenhuis apothekers uitgenodigd. Het
symposium neemt een aanvang om 13.00 uur en wordt afgesloten om 20.30 uur. De kosten
wegens deelneming bedragen € 65,-- en worden door de deelnemers gedragen.
Accreditatie is aangevraagd bij [wetenschappelijke vereniging C].
Verzoekster verneemt graag of aan de vereisten van de Code Geneesmiddelenreclame is
voldaan.
2. De beoordeling
In artikel 12 van de Gedragscode is bepaald dat vergunninghouders er zorg voor dragen 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 zijn nadere regels
gegeven waaraan getoetst moet worden.
In deze regels wordt een onderscheid gemaakt tussen een bijeenkomst en een manifestatie.
Het thans aan de orde zijnde symposium moet als een bijeenkomst worden aangemerkt
indien de gevraagde accreditatie wordt toegekend. In dat geval moet immers worden
aangenomen dat de inhoud van de bijeenkomst door een wetenschappelijke vereniging als
wetenschappelijk is aangemerkt. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal van een manifestatie
uit moeten worden gegaan.
Bij een bijeenkomst blijft de gastvrijheid binnen redelijke perken wanneer de voor rekening
van de vergunninghouder komende kosten van gastvrijheid per beroepsbeoefenaar niet
meer bedragen dan € 500,-- per keer en € 1.500,-- per jaar danwel de beroepsbeoefenaar
tenminste 50 % van die kosten zelf draagt. Bij een manifestatie ligt de grens op € 75,-- per
keer en € 225,-- per jaar.
Uit de door verzoekster verstrekte gegevens blijkt dat de totale kosten wegens gastvrijheid
per deelnemer € 65,-- bedragen en dat degene die de gastvrijheid verleent, daar niet aan
bijdraagt. Daarmee is gegeven dat van kosten wegens gastvrijheid niet gesproken kan
worden. Verzoekster heeft wellicht gedacht dat een advies aangevraagd moest worden
omdat zij de kosten zal dragen van de sprekers, voor zaalhuur en voor de accreditatieaanvraag. Deze algemene organisatiekosten vallen evenwel buiten het begrip gastvrijheid en
derhalve buiten het kader van dit advies.
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Dit alles leidt tot de conclusie dat een advies in deze niet vereist is omdat verzoekster geen
bijdrage op zich neemt wegens kosten van gastvrijheid aan beroepsbeoefenaren in de zin
van genoemd artikel van de Gedragscode.
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 18 maart 2014 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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