3 februari 2014
ADVIES (AA14.001) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 23 januari 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
bovenvermelde datum.
1. De aanvraag
Verzoekster is een organisatie die al geruime tijd wetenschappelijke bij- en nascholingen
organiseert voor [artsen A]. Zij organiseert [op vier dagen in] maart 2014 een congres in
Davos (Zwitserland) en heeft daarvoor accreditatie aangevraagd bij [organisatie B]. De
kosten wegens deelname aan het congres bedragen per deelnemer
€ 1.732,-- waarvan verzoekster een gedeelte van € 837,-- voor haar rekening zal nemen.
Deze kosten betreffen de overnachting in een hotel en het ontbijt en avondeten aldaar.
Verzoekster wil graag weten of in deze aan de normen voor gunstbetoon wordt voldaan.
2. De beoordeling door de Codecommissie
Blijkens 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
nader aangegeven wanneer van een bijeenkomst en wanneer van een manifestatie kan
worden uitgegaan. Bovendien is aangegeven aan welke normen in beide gevallen moet zijn
voldaan.
Van een bijeenkomst is onder andere 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. In het
onderhavige geval kan hiervan worden uitgegaan indien de aangevraagde accreditatie wordt
toegekend.
Bij een bijeenkomst wordt aangenomen dat de gastvrijheid binnen redelijke perken blijft
indien de beroepsbeoefenaar tenminste 50 % van alle kosten zelf draagt. Aan deze eis wordt
voldaan, zoals uit de bovenweergegeven bedragen reeds volgt. Verzoekster draagt immers
minder dan de helft van de kosten.
De Codecommissie moet voorts nog nagaan of de gastvrijheid ondergeschikt is aan het
beoogde doel. De bijeenkomst neemt een aanvang op [de eerste dag] om 18.00 uur. Na de
ontvangst en een welkomstwoord vindt een plenaire openingssessie plaats, die wordt
gevolgd door een diner. De twee dagen daarop worden workshops gehouden van 8.30 tot
11.30 uur en van 16.30 tot 19.10 uur. Daarna volgt telkens weer een diner. Op [de laatste
dag] tenslotte vindt van 8.30 tot 9.45 uur een workshop plaats, waarna een plenaire afsluiting
plaats heeft, die om 11.00 uur wordt afgesloten. Uit deze gegevens moet worden afgeleid dat
deelnemers op [twee dagen] vrij hebben tussen 11.30 en 16.30 uur. Dit roept de vraag op of
de deelnemers het oogmerk zullen hebben een medisch congres bij te wonen of om onder
dat oogmerk naar de wintersport te gaan. In het laatste geval zou niet voldaan zijn aan de eis
dat de gastvrijheid ondergeschikt is aan het met de bijeenkomst beoogde doel.
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De Codecommissie is van oordeel dat ervan uit mag worden gegaan dat de deelnemers
primair naar de bijeenkomst zullen komen om deze bij te wonen, nu zij op de tweede en
derde dag tenminste bijna zes uur aan de bijeenkomst zullen besteden. Deze uren zijn
weliswaar zo over de dag verdeeld dat de deelnemers daar tussendoor andere dingen zullen
kunnen gaan doen, maar het gaat de Codecommissie te ver om daar de conclusie aan te
verbinden dat die dingen het hoofddoel van de deelname zullen betekenen.
Verzoekster zal wel nog moeten aantonen dat de gevraagde accreditatie is toegekend. Is dat
niet het geval, dan zal opnieuw moeten worden nagegaan of van een bijeenkomst als
bovenbedoeld gesproken kan worden. Het thans te geven positieve advies is daarom
voorwaardelijk van karakter.
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 3 februari 2014 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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