1 december 2014
ADVIES (AA14.114) 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 25
november 2014.
1. De aanvraag
Verzoekster heeft het voornemen een congres voor [artsen A], [artsen A i.o.], [artsen B en
artsen C] te organiseren in Davos (Zwitserland). Het doel van dit congres is als volgt
omschreven “[doel D]”. Het congres zal plaats hebben [op vier dagen in] maart 2015.
Accreditatie is verleend tot een aantal van 12 punten.
De kosten wegens gastvrijheid bedragen € 1.740,-- per deelnemer, van welke bedrag
degene die de gastvrijheid verleent een gedeelte groot € 790,-- voor zijn rekening zal nemen.
Het programma luidt als volgt: de deelnemers worden op [de eerste dag] om 18.00 uur
ontvangen, waarna een plenaire openingssessie en een discussie zullen plaats hebben. De
volgende twee dagen worden workshops gehouden tussen 8.30 en 11.30 uur en tussen
16.00 en 19.00 uur. Daarna volgt een diner. Op [de laatste dag] tenslotte worden van 8.30
tot 10.00 uur workshops gehouden, waarna nog een plenaire afsluiting plaats vindt.
Verzoekster verneemt graag of aan de normen voor gunstbetoon wordt voldaan.
2. De beoordeling
In artikel 6.4.1 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. Bovendien
dient de bijeenkomst of manifestatie plaats te vinden op een passende locatie.
In de hierop volgende artikelen worden aparte normen gegeven voor bijeenkomsten en
voor manifestaties. Er zal daarom eerst moeten worden onderzocht hoe het congres waar
het thans om gaat, gekwalificeerd moet worden. Op grond van artikel 6.4.5 kan van een
bijeenkomst worden uitgegaan wanneer 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.
De Codecommissie zal ervan uitgaan dat hier aan voldaan is nu accreditatie is verleend.
Bij een bijeenkomst blijft de gastvrijheid binnen redelijke perken indien de beroepsbeoefenaar tenminste 50 % van alle kosten zelf draagt. Aan dit vereiste wordt voldaan,
immers is de bijdrage die verzoekster voor haar rekening zal nemen, minder dan de helft
van de kosten wegens gastvrijheid.
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De Codecommissie moet voorts nagaan of de gastvrijheid strikt beperkt blijft tot het met de
bijeenkomst beoogde doel. De kosten wegens gastvrijheid zien op de reis- en verblijfskosten
van de deelnemers. De Codecommissie zal daarom aannemen dat aan deze norm voldaan
wordt.
Voorts moet worden onderzocht of de gastvrijheid zich beperkt tot de deelnemers aan het
inhoudelijk gedeelte van de bijeenkomst. De Codecommissie heeft geen aanwijzingen dat
hier niet aan voldaan wordt.
Rest tenslotte de vraag of de bijeenkomst op een passende locatie plaats zal hebben. Het
gaat hierbij om de vraag of de plaats waar de bijeenkomst georganiseerd wordt,
gerechtvaardigd is. Op dit punt kan de Codecommissie niet tot een positieve conclusie
komen. Het congres zal worden geleid door Nederlandse artsen en – naar valt aan te nemen
– ook alleen door Nederlandse artsen worden bezocht. Dit lijkt tot de conclusie te moeten
leiden dat er geen goede redenen zijn om het congres buiten Nederland te organiseren. Een
reden zou gelegen kunnen zijn in het bezoek dat blijkens het programma op [de derde dag]
aan [instelling E] zal worden gebracht. Verzoekster heeft evenwel niet aangegeven waarom
dit centrum bezocht wordt en wat de leerdoelen van dit bezoek zullen zijn. De
Codecommissie kan daarom niet tot de conclusie komen dat van een passende locatie
gesproken kan worden.
Een en ander leidt tot een negatief advies.
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 1 december 2014 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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