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Preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst.
Wetenschappelijk karakter door de Codecommissie
vastgesteld.

ADVIES (A16.014) 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.
De Codecommissie heeft kennis genomen van de adviesaanvraag van [mevrouw Y] van 3
februari 2016 en van nadien per e-mail nog ontvangen gegevens.
1. De aanvraag
[X Duitsland] organiseert op [een dag in] 2016 een congres onder de naam “[Z]”. Het doel
van het congres is de voortgezette opleiding over [ziekte A] met vooraanstaande
deskundigen in het domein van [ziekte A]. De deelnemers worden de dag van te voren
verwacht en hebben die avond een informeel diner. De dag daarop vindt het congres plaats
dat om 15.30 uur wordt afgesloten. Er worden deelnemers aan het congres verwacht uit een
groot aantal landen in Europa. De kosten wegens reis en verblijf bedragen voor de
deelnemers uit Nederland € 805,00, van welk bedrag verzoekster een gedeelte groot
€ 500,00 voor haar rekening zal nemen.
Verzoekster vraagt na te gaan of aan de eisen 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. Deze moeten
tenslotte op een passende locatie plaats vinden.
In de hierop volgende artikelen worden verschillende voorwaarden gesteld aan
bijeenkomsten en aan manifestaties. Dit brengt met zich mee dat in de eerste plaats moet
worden nagegaan onder welke categorie het onderhavige congres moet worden
gerangschikt. Van een bijeenkomst kan worden uitgegaan indien de inhoud door een
wetenschappelijke vereniging als wetenschappelijk is aangemerkt. Hiervan is geen sprake.
Accreditatie is niet aangevraagd. Voorts kan van een bijeenkomst sprake zijn indien de
organisatie in handen is van een samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren,
wetenschappelijke organisaties of andere van de farmaceutische industrie onafhankelijke
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groeperingen. Ook hiervan is geen sprake. Tenslotte kan van een bijeenkomst worden
uitgegaan wanneer de organisatie in handen is van een vergunninghouder en de
bijeenkomst preventief door de Codecommissie is beoordeeld op grond van artikel 6.4.1 en
op inhoud, waarbij geldt dat de objectiviteit van de presentaties voldoende gewaarborgd
moet zijn en het programma voorziet in een onafhankelijke informatiebehoefte van
beroepsbeoefenaren.
Uit de door verzoekster verstrekte stukken kan worden afgeleid dat de objectiviteit van de
presentaties gewaarborgd is. Verzoekster heeft dit aan de inleiders overgelaten. Deze
moeten voorts geacht worden de te behandelen problematiek objectief aan de orde te
kunnen stellen. Uit het aantal beroepsbeoefenaren dat zich heeft opgegeven – afkomstig uit
een groot aantal landen – kan worden afgeleid dat het programma in een behoefte voorziet
als hierboven aangegeven.
De Codecommissie moet dan voorts nog nagaan of de gastvrijheid binnen redelijke perken
blijft. Deze vraag kan in bevestigende zin worden beantwoord, nu de vergoeding binnen de
grenzen blijft van artikel 6.4.6 van de Code. De vergoeding blijft voorts beperkt tot het met
de bijeenkomst beoogde doel. Er zou bezwaar kunnen worden gemaakt tegen de
omstandigheid dat de deelnemers de dag vóór de bijeenkomst bijeen komen en dan alleen
een maaltijd gebruiken. Waar men veelal van verder afgelegen plaatsen afkomstig is, kan
hiertegen evenwel geen bezwaar worden gemaakt. Tenslotte moet worden overwogen dat
niet gebleken is dat de gastvrijheid zich uitstrekt tot anderen dan de deelnemers aan het
inhoudelijke gedeelte van de bijeenkomst.
Een en ander leidt tot de conclusie dat van een bijeenkomst kan worden uitgegaan en dat
aan de vereisten van artikel 6.4.1 wordt voldaan. De Codecommissie kan daarom een
positief advies geven.
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 10 maart 2016 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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