6 mei 2014
ADVIES (AA14.033) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 30 april 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 [mevrouw Y] van
bovengenoemde datum.
1. De adviesaanvraag
Verzoekster organiseert [op drie dagen in] juni 2014 een conferentie onder de titel “[Z]”,
welke gehouden zal worden in Istanbul (Turkije). De deelnemers zullen worden ontvangen
op [de eerste dag] aan het eind van de middag. De conferentie neemt een aanvang op [de
daarop volgende] maandag om 8.30 uur en wordt afgesloten op [de laatste dag] om 13.25
uur, een en ander steeds met de gebruikelijke onderbrekingen voor eten en drinken en de
nachtrust. De doelgroep bestaat uit artsen die direct betrokken zijn in de zorg voor patiënten
met [ziekte A]. Het doel van de conferentie is het creëren van een forum voor onderwijs en
informatieve en stimulerende discussies.
De totale kosten voor gastvrijheid van de deelnemers bedragen € 1.500,-- per deelnemer.
Van dit bedrag zal verzoekster een gedeelte groot € 500,-- voor haar rekening nemen.
Verzoekster verneemt graag of aan de vereisten van de Code Geneesmiddelenreclame
wordt voldaan.
2. De beoordeling
In artikel 12 van de genoemde code is bepaald dat vergunninghouders er zorg voor dragen
dat bij het verlenen van gastvrijheid aan beroepsbeoefenaren in het kader van
bijeenkomsten en manifestaties de gastvrijheid binnen redelijke perken blijft en
ondergeschikt is aan het met de bijeenkomst of manifestatie beoogde doel. Een en ander is
nader uitgewerkt in de Uitwerking Normen Gunstbetoon artikelen 12 en 13, 16 t/m 22
Gedragscode Geneesmiddelenreclame.
De Codecommissie staat in dit verband allereerst voor de vraag of sprake is van een
bijeenkomst of van een manifestatie. Van een bijeenkomst is 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. Hiervan is geen sprake. Accreditatie is niet aangevraagd.
Van een bijeenkomst is ook sprake indien de organisatie in handen is van een
samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren, wetenschappelijke organisaties of
andere van de farmaceutische industrie onafhankelijke groeperingen of instanties. Ook dit
is niet het geval. Tenslotte kan van een bijeenkomst sprake zijn indien de organisatie in
handen is of plaats vindt in opdracht van een vergunninghouder en de bijeenkomsten door
de Codecommissie overeenkomstig artikel 13 van de Code preventief is beoordeeld op
inhoud en te verlenen gastvrijheid.
Wat betreft de inhoud moet aan twee criteria zijn voldaan: de objectiviteit van de presentaties
moet voldoende gewaarborgd zijn en het programma moet voorzien in een onafhankelijke
informatiebehoefte van beroepsbeoefenaren. Verzoekster heeft wat het eerste criterium laten
weten dat het wetenschappelijke programma geheel is ingevuld door een steering committee
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van artsen. Dit comité bestond uit een drietal artsen uit Groot Brittannië, de Verenigde Staten
van Noord Amerika en Nederland. De Codecommissie wil aannemen dat de bedoelde
objectiviteit voldoende gewaarborgd is. Wat het tweede criterium betreft tekent de
Codecommissie aan dat deelnemers worden verwacht uit een achttal landen. Mede gelet op
de opzet van de conferentie is de Codecommissie van oordeel dat ook aan het tweede
criterium wordt voldaan.
Vervolgens moet de Codecommissie nagaan of de gastvrijheid binnen redelijke perken blijft
en ondergeschikt is aan het met de bijeenkomst beoogde doel. Wat het eerste betreft geldt
dat de gastvrijheid binnen redelijke perken blijft indien de voor rekening van de
vergunninghouder komende kosten va 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 deze eis wordt voldaan. Het door verzoekster te vergoeden bedrag
overschrijdt immers de grens van € 500,-- niet. Wel zal verzoekster bij de deelnemers
moeten nagaan of zij in het afgelopen jaar al eerder soortgelijke bijdragen hebben ontvangen
en of het gestelde maximum daarbij niet wordt overschreden. Dat de gastvrijheid
ondergeschikt is aan het met de bijeenkomst beoogde doel, blijkt afdoende uit het
programma dat verzoekster heeft verstrekt.
Een en ander leidt tot de conclusie dat positief kan worden geadviseerd, mits verzoekster
gevolg geeft aan het bovenstaande. In dit verband maakt de Codecommissie echter één
voorbehoud. Van de aangekondigde sprekers op de conferentie blijkt een niet te
verwaarlozen aantal nog niet te hebben laten weten of zij inderdaad aanwezig zullen zijn. Dit
geeft onzekerheid ten aanzien van de reële invulling van het programma. Indien een groot
aantal sprekers inderdaad niet komt, moet betwijfeld worden of de gastvrijheid ondergeschikt
zal zijn aan het met de bijeenkomst beoogde doel. Verzoekster zal daarom alsnog nadere
duidelijkheid moeten geven op dit punt.
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 6 mei 2014 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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