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Samenvatting:

Preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst.
De Stichting, zelf noch vergunninghouder noch
beroepsbeoefenaar, kan in haar aanvraag voor advies
worden ontvangen, omdat de beroepsbeoefenaren aan wie
zij door haar bijdrage in de kosten gunstbetoon verstrekt of
vergunninghouders die haar sponsoren wel gebonden zijn
aan de Code.
Nu verder vaststaat dat de deelnemers alle eigen reiskosten en de volledige kosten van inschrijving, voeding en
logies voor hun rekening nemen en bovendien nog een deel
van de resterende kosten van de organisatie van de
bijeenkomst zelf betalen, is geen sprake van gastvrijheid als
bedoeld in art. 6.4.3 van de Gedragscode.

ADVIES (AA16.113) van de Codecommissie op het verzoek van [Stichting X], hierna ook de
Stichting, 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 21
november 2016 door [mevrouw Y]t namens de Stichting.
1. Het verzoek van de Stichting
De Stichting is een samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren.
De Stichting heeft het voornemen onder de titel “[Z]” een studiebijeenkomst te houden van
[op vier dagen in 2017] in Davos, Zwitserland.
De bijeenkomst is bedoeld voor Nederlandse [artsen A] en Nederlandse [artsen A in
opleiding]. Naar verwachting zullen veertig artsen en artsen in opleiding hieraan deelnemen.
Het programma wordt verzorgd door 10 beroepsbeoefenaren verbonden aan instellingen
voor gezondheidszorg in Nederland, België en in Davos.
De deelnemers reizen op eigen gelegenheid en voor eigen rekening naar Davos. De
bijeenkomst vangt aan op [een woensdagavond] te 18.00 uur met de inschrijving en een
plenaire bijeenkomst tot 20.30 uur, waarna diner.
Op [de twee daaropvolgende dagen] nemen de deelnemers telkens van 08.30 uur tot 11.30
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en van 16.40 uur tot 19.00 uur deel aan workshops, met aansluitend diner. De lunch komt
steeds voor eigen rekening van de deelnemers.
Tenslotte zijn er op zaterdag vanaf 08.30 tot 11.00 uur weer workshops, waarna de
bijeenkomst in plenair verband om 11.00 uur wordt afgesloten.
Voor deze bijeenkomst is accreditatie voor 14 punten verleend door de [wetenschappelijke
vereniging B].
De kosten per deelnemer bedragen € 1.480,00.
De kosten van inschrijving, logies en voeding maken daarvan deel uit en bedragen € 575,00
per deelnemer.
De deelnemende [artsen A] nemen van de totale kosten € 950,00 voor eigen rekening, terwijl
[artsen A] in opleiding zelf € 750,00 dienen bij te dragen.
De Stichting wil het bedrag dat zij tekort komt op de totale kosten van de bijeenkomst
bijeenbrengen met sponsoring door een of meer vergunninghouders.
De Stichting vraagt thans advies over de geoorloofdheid van het voorgenomen gunstbetoon
dan wel de voorgenomen sponsoring.
2. Het oordeel van de Commissie
De Commissie stelt voorop dat de Stichting zelf noch vergunninghouder noch
beroepsbeoefenaar is. De Code Geneesmiddelenreclame bindt haar dan ook niet en beperkt
het eigen handelen van de Stichting op geen enkele manier.
Toch kan de Stichting in dit geval in haar aanvraag voor advies worden ontvangen, omdat de
beroepsbeoefenaren aan wie zij door haar bijdrage in de kosten gunstbetoon verstrekt of
vergunninghouders die haar sponsoren wel gebonden zijn aan de Code.
Nu vaststaat dat accreditatie is verleend staat het wetenschappelijk karakter van de
bijeenkomst voldoende vast.
Nu verder vaststaat dat de deelnemers alle eigen reiskosten en de volledige kosten van
inschrijving, voeding en logies voor hun rekening nemen en bovendien nog een deel van de
resterende kosten van de organisatie van de bijeenkomst zelf betalen is geen sprake van
gastvrijheid als bedoeld in art. 6.4.3 van de Gedragscode.
Ter plaatse is [instituut C] gevestigd waar een deel van de workshops zal worden gehouden.
Bij deze stand van zaken komt de Commissie niet toe aan verdere beoordeling van de
kwaliteit van de gekozen accommodatie en de redelijkheid van de kosten verbonden aan
diner en ontbijt, zeker nu de deelnemers ook nog voor de eigen lunch moeten zorgen.
De bijdrage van de sponsoren blijft beperkt tot slechts een deel van de algemene kosten en
dat deel van de kosten is niet zodanig hoog per deelnemer dat nader onderzoek noodzakelijk
is. De Commissie wijst in dit verband op de toelichting bij art. 6.4.3 Gedragscode.
Nu de deelnemers zelf de kosten van reis en verblijf en nog iets meer voor hun rekening
nemen komt de Commissie ook niet toe aan een beoordeling van de noodzaak om de
bijeenkomst buiten Nederland te houden.
Voor een nascholing als deze, die op zichzelf bijdraagt aan de verbetering van de zorg voor
patiënten, is geen andere reguliere financiering voor handen.
De conclusie is dan ook dat het advies positief kan zijn.
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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, 7 december 2016 door mr. J.A.J. Peeters, voorzitter.
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