30 september 2013
VERKORT ADVIES (AA13.071) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 11
september 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 [de heer Y],
werkzaam bij [X].
1. Het verzoek
[X] heeft het voornemen een aantal [artsen A, artsen A in opleiding en een opleider
vakgebied B] van [instelling C] een bezoek te laten brengen aan de Research &
Development Campus van [X] in België. Dit bezoek zal plaatshebben op een dag in oktober
2013 en duren van 11.30 tot 20.00 uur. Het doel van het bezoek is het informeren van de
betreffende beroepsbeoefenaren over de ontwikkeling van geneesmiddelen op het gebied
van [D] door [X], inclusief een rondleiding door de onderzoekslaboratoria en de
productiefaciliteiten van de Campus. Er zijn vier sprekers, allen in dienst van [X].
De kosten per deelnemer zijn begroot op € 134,79 (inclusief vervoer). [X] wil daarvan € 74,99
voor haar rekening nemen en vraagt toetsing van dit voornemen.
2. Het oordeel van de Codecommissie
Het gaat in dit geval om een manifestatie als bedoeld in artikel 12 van de Gedragscode
Geneesmiddelenreclame. Over soortgelijke door [X] georganiseerde manifestaties is eerder
door de Commissie positief geadviseerd (A10.068, A11.094, A12.090, A12.102, A13.032).
Naar die adviezen wordt hier verwezen.
Bij een manifestatie als deze mag een vergunninghouder per beroepsbeoefenaar en per
therapeutische klasse een bedrag van € 75,- per keer en maximaal € 225,- per jaar
aanwenden voor gastvrijheid (artikel 9 Uitwerking Normen Gunstbetoon artikelen 12 en 13,
16 t/m 22 Gedragscode Geneesmiddelenreclame). Voornoemd voornemen voldoet hier aan.
Het advies luidt derhalve wederom positief.
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 30 september 2013 door mr. J. Thomas, voorzitter.
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