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Samenvatting:

Reguliere preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst

ADVIES (AA16.029) van de Codecommissie op het 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 van [mevrouw Y] van 1
maart 2016 en van nadien nog ontvangen informatie.
1. De aanvraag
Verzoekster organiseert op [een dag in 2016] een congres in Antwerpen (België) dat de titel
“[Z]” draagt. De doelgroep bestaat uit [artsen A], klinisch biologen, [artsen B] en laboranten.
Het congres zal duren van 14.00 uur tot 20.30 uur. In die tijd zal ook een diner vallen. De
kosten wegens gastvrijheid bedragen € 65,-- per deelnemer, welk bedrag verzoekster voor
haar rekening zal nemen.
Verzoekster vraagt na te gaan of aan de vereisten van de Code wordt voldaan.
2. De beoordeling
In artikel 6.4.1 van de Code 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, strikt beperkt blijft tot het met de
bijeenkomst of manifestatie beoogde doel en zich niet uitstrekt tot anderen dan de
deelnemers aan het inhoudelijke gedeelte van de bijeenkomst of manifestatie. In de hierop
volgende artikelen worden verschillende normen gesteld voor bijeenkomst en voor
manifestaties. De Codecommissie zal daarom eerst moeten nagaan onder welke categorie
het congres moet worden gerangschikt.
Van een bijeenkomst is onder meer 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.
Verzoekster heeft aangegeven accreditatie te hebben aangevraagd bij [wetenschappelijke
vereniging C]. De Codecommissie zal er in het navolgende van uit gaan dat deze
accreditatie zal worden toegekend. Dit zal leiden tot een voorwaardelijke positief advies, als
hierna nog nader zal worden aangegeven.
De vergoeding die verzoekster voor haar rekening zal nemen, is lager dan de bedragen
genoemd in artikel 6.4.6 van de Code. Er kan daarom van worden uitgegaan dat de
gastvrijheid binnen redelijke grenzen blijft. Uit de gegevens die verzoekster heeft verstrekt,
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kan worden opgemaakt dat ook aan de tweede norm zal worden voldaan. Immers neemt
verzoekster alleen de kosten van het diner voor haar rekening. Dat aan de derde norm niet
zou zijn voldaan, kan uit de stukken niet worden afgeleid. Er rest dan alleen nog de vraag of
de bijeenkomst op een passende locatie zal worden gehouden. Deze vraag kan bevestigend
worden beantwoord. De bijeenkomst vindt plaats in Antwerpen en zal bezocht worden door
beroepsbeoefenaren uit Nederland en België.
Een en ander leidt tot een positief advies onder de voorwaarde dat verzoekster zo spoedig
mogelijk bewijs van verleende accreditatie in zendt. Mocht deze niet verleend worden, dan
zal opnieuw advies moeten worden gevraagd.

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 21 maart 2016 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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