31 maart 2014
ADVIES (AA14.022) van de Codecommissie op het op 20 maart 2014 ontvangen verzoek
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
[Y], werkzaam bij [X].
1. Het verzoek
[X], althans de groep waartoe zij behoort, is voornemens [op twee dagen in] mei 2014 te
Barcelona, Spanje, een bijeenkomst te organiseren onder de titel [Z]. De doelgroep bestaat
uit [artsen A] uit diverse Europese landen (waaronder 5 beroepsbeoefenaren uit Nederland),
het doel is "[B]". Aankomst is voorzien op [de voorafgaande dag], het inhoudelijke
programma begint een dag later en eindigt op [de daarop volgende dag] rond 12.30 uur.
Accreditatie is verleend door [wetenschappelijke vereniging C] (10 punten). De totale kosten
per Nederlandse deelnemer zijn begroot op € 884,08. [X] wil daarvan de helft voor haar
rekening nemen en vraagt toetsing van dit voornemen.
2. Het oordeel van de Codecommissie
Ingevolge artikel 12 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
grenzen blijft en ondergeschikt is aan het met de samenkomst beoogde doel. In de
Uitwerking Normen Gunstbetoon artikelen 12 en 13, 16 t/m 22 Gedragscode
Geneesmiddelenreclame wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijke
bijeenkomsten en overige bijeenkomsten.
Nu voor deze bijeenkomst accreditatie is verleend door [wetenschappelijke vereniging C]
staat het wetenschappelijk karakter voor de beoordeling van het aangeboden gunstbetoon
vast.
Bij een dergelijke bijeenkomst blijft de gastvrijheid binnen de gestelde grenzen wanneer de
beroepsbeoefenaren ieder tenminste de helft van de op hen van toepassing zijnde kosten
zelf dragen. Aan dit vereiste wordt in dit geval voldaan. De Codecommissie gaat er daarbij
van uit dat [X] en de deelnemers, ieder voor zich, de beperking per jaar per therapeutische
klasse in het oog zullen houden.
Er is een objectieve rechtvaardigingsgrond voor de locatie buiten Nederland, nu het gaat om
een bijeenkomst met een sterk internationaal karakter (zowel wat sprekers als wat
deelnemers betreft). Van excessieve kosten in verband met de plaats van samenkomst is
ook overigens niet gebleken. Het programma bevat voorts geen aanwijzing dat de
gastvrijheid niet ondergeschikt is aan het met de bijeenkomst beoogde doel.
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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 31 maart 2014 door mr. J. Thomas, voorzitter.
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