24 november 2014
ADVIES (AA14.105) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 30 oktober 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 [X], alsmede de
aanvullende informatie van 18 november 2014.
1. Het verzoek
[X] wenst gastvrijheid te verlenen voor de op [twee dagen in december 2014] te Milaan,
Italië te houden bijeenkomst, getiteld [project Y], dat deel uitmaakt van een breder project
waarbij drie bijeenkomsten worden georganiseerd in drie Europese “Excellence Centers”,
respectievelijk in Milaan, Barcelona en Düsseldorf. Het onderwerp van de bijeenkomst in
Milaan is volgens de aanvraag: “[Z].”
Het [project Y] is een educatieprogramma waarbij een selecte groep van dertig Europese
deelnemers uit verschillende landen is betrokken en wordt gecoördineerd door belangrijke
leiders in [ziekte A] onderzoek in Europa.
Het doel van de bijeenkomsten is om de [ziekte A] specialisten te voorzien van een inzicht in
de beste behandeling voor [ziekte A] door “Interactive activities”, het creëren van een
professioneel netwerk van jonge [ziekte A]-talenten en deze in contact te brengen met
internationaal erkende leiders op het gebied van [ziekte A].
Er zijn bij de bijeenkomst negentien sprekers uit Spanje, Duitsland en Italië. De
bijeenkomst staat open voor deelname door 30 beroepsbeoefenaren uit Italië, Duitsland,
Polen, Spanje, Portugal, België en Nederland. Er worden drie deelnemers uit Nederland
verwacht.
Er is op 17 september 2014 een accreditatie aangevraagd bij de [wetenschappelijke
vereniging B] maar deze is nog niet verleend.
De bijeenkomst vindt plaats in het [ziekenhuis C] in Milaan en vangt volgens het programma
aan op [een woensdag] om 9.00 uur en duurt die dag tot 16.45 uur. Het programma bestaat
uit plenaire presentaties en discussies. Op [de volgende dag] begint het programma om 9.00
uur en eindigt om 16.15 uur en kent een vergelijkbaar programma.
De kosten voor vervoer, voeding en logies worden in totaal begroot op € 843,00.
Daarvan is [X] bereid € 500,00 voor haar rekening te nemen en het meerdere door te
belasten aan de deelnemer.
2. Het oordeel van de Codecommissie
In artikel 6.4.1 van de Gedragscode 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
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blijft tot het met de bijeenkomst of manifestatie beoogde doel en zich niet uitstrekt tot
anderen dan de deelnemers aan de bijeenkomst of manifestatie. In de hierop volgende
bepalingen worden verschillende normen uiteengezet voor bijeenkomsten en voor
manifestaties. Het is daarom van belang eerst na te gaan waar in dit geval sprake van is.
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. Hiervan
kan worden uitgegaan wanneer de bij [wetenschappelijke vereniging B] aangevraagde
accreditatie wordt verleend. Bij de beoordeling van het verzoek zal er thans van uit worden
gegaan dat dit het geval zal zijn. [X] zal daar evenwel nog wel bewijs van moeten
overleggen. Het advies zal daarom voorwaardelijk zijn.
Bij een bijeenkomst wordt op grond van artikel 6.4.6 aangenomen dat de gastvrijheid binnen
redelijke perken blijft wanneer de voor rekening van de vergunninghouder komende kosten
van die gastvrijheid per beroepsbeoefenaar en per therapeutische klasse niet meer
bedragen dan € 500,-- per keer en € 1.500,-- per jaar, waarbij voor het maximum van
€ 1.500,00 per jaar ook de bedragen die reeds ontvangen zijn voor andere bijeenkomsten
georganiseerd door derden voor dezelfde therapeutische klasse worden meegeteld. Het
bedrag dat verzoekster zich voor stelt de deelnemers te vergoeden, ligt beneden deze grens
en is daarom aanvaardbaar.
De Codecommissie tekent voorts aan in de aanvraag en de begeleidende stukken geen
aanwijzingen te hebben gevonden dat aan de verdere vereisten van artikel 6.4.1 niet wordt
voldaan.
Ten slotte is nog ter beoordeling of de bijeenkomst op een passende locatie zal
plaatsvinden. [X] heeft aangegeven dat het congres zal worden gehouden in Milaan en dat
de deelnemers daar ook zullen worden ondergebracht. De Codecommissie zal aannemen
dat dit als een passende locatie kan worden aangemerkt, nu de bijeenkomst plaatsvindt in
het ziekenhuis van de wetenschappelijke coördinator van de bijeenkomst en er
beroepsbeoefenaren uit verschillende landen zijn uitgenodigd.
Een en ander leidt tot een positief advies onder voorwaarde dat verzoekster alsnog het
bewijs zal overleggen van de verleende accreditatie.
Mocht daarvan geen sprake kunnen zijn, dan moet door [X] opnieuw advies worden
gevraagd. Op basis van de thans beschikbare informatie kan daarover op dit moment
immers geen oordeel worden gegeven, hoewel [X] inmiddels wel de disclosure-formulieren
van de sprekers heeft overgelegd.
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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 24 november 2014 door mr. E. Pennink, voorzitter.
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