10 maart 2014
VERKORT ADVIES (AA14.009) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 7
februari 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 [mevrouw Y] namens
[X] van 7 februari 2014, welke adviesaanvraag vergezeld gaat van:
a) een uitnodiging aan [artsen A] tot deelname aan [masterclass B] in Barcelona;
b) een bewijs van accreditatie-aanvraag bij [wetenschappelijke vereniging C];
c) een programma van de masterclass;
d) een cv van de 7 sprekers;
e) een specificatie van de kosten.
De bijlagen bij het verzoek riepen bij de voorzitter enige vragen op, waarop door [mevrouw
Y] per e-mail werd gereageerd. Uit die reactie blijkt onder meer, dat inmiddels accreditatie
werd verleend.

1. Het verzoek van [X]
[X] heeft een preventieve toetsing verzocht met betrekking tot de door haar op [twee dagen
in] juni 2014 in [instelling Z] in Barcelona georganiseerde Masterclass [B] ten behoeve van
uitsluitend uit Nederland afkomstige [artsen A].
Doel van deze bijeenkomst is kort gezegd het in kleine groepen bespreken van klinische
presentaties, diagnostische methoden, behandelingen en nieuwe ontwikkelingen in het
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van [ziektes D]. Het programma bestaat uit een
aantal inleidingen, de behandeling van case studies en een presentatie van en discussie
over ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek.
Er worden 15 deelnemende [artsen A] verwacht. Er is accreditatie verleend door
[wetenschappelijke vereniging C].
Uit het programma blijkt, dat de deelnemers in de loop van [de voorafgaande dag] in
Barcelona arriveren, dat het eigenlijke programma op [de eerste dag] om 8.30 uur aanvangt
en, onderbroken door een koffiepauze en de lunch, duurt tot 17.30 uur. [Op de laatste dag]
wordt om 9.00 uur begonnen en de afloop van het programma van die dag staat gepland om
16.30 uur, waarna nog een afsluitend diner volgt om 20.00 uur.
Zes van de 7 sprekers zijn werkzaam in Barcelona, de zevende is verbonden aan
[ziekenhuis E] in Rotterdam.
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De kosten voor de groep van 15 zijn als volgt begroot:
- retourvlucht Amsterdam-Barcelona
€ 2.299,95
- 3 hotelovernachtingen
€ 5.445,00
- accreditatie-aanvraag
€ 571,20
- dinerkosten Schiphol
€ 700,00
- vervoer in Barcelona (metro)
€ 548,00
- lunches in Barcelona
€ 1.305,00
- diners in Barcelona
€ 1.300,00
_________
€12.169,15
Van de kosten per persoon (€ 811,28) wordt een gedeelte groot € 500,00 door de
deelnemers gedragen. De overige kosten komen voor rekening van vergunninghouder.
In de aanvraag wordt niets vermeld over de eventuele kosten van de sprekers/inleiders en
aangenomen moet worden dat die voor rekening van [X] komen.
Voor de locatie te Barcelona is kennelijk gekozen vanwege de werkplek van op 1 na alle
sprekers.
2. De beoordeling door de Codecommissie
2.1.
Nu accreditatie is verleend, valt de bijeenkomst onder categorie 7a van de Uitwerking
Normen Gunstbetoon artikelen 12 en 13, 16 t/m 22 Gedragscode Geneesmiddelenreclame.
Het wetenschappelijk karakter van de bijeenkomst staat daarmee vast.
Ingevolge art. 10 a van diezelfde Uitwerking Normen geldt een verplichte preventieve
toetsing, nu zich niet een van de uitzonderingsgevallen van art. 10b voordoet.
Uit de overgelegde cv’s blijkt niet van banden tussen sprekers en vergunninghouders of
derde partijen als bedoeld in art. 8a van de Uitwerking Normen. Mochten deze er toch zijn,
dan geldt, dat deze voorafgaand aan de bijeenkomst bekend gemaakt moeten worden.
2.2.
Vervolgens is de vraag, of de verleende/genoten gastvrijheid in het kader van de
Gedragscode acceptabel is. Voor de beantwoording van die vraag zijn 2 criteria van belang:
a) Blijft de gastvrijheid binnen redelijke perken?
b) Is de gastvrijheid ondergeschikt aan het hoofddoel van de bijeenkomst?
2.3.a
Aangenomen wordt blijkens art. 8 c UNG, dat de gastvrijheid binnen redelijke perken blijft als
(ii) de beroepsbeoefenaar ten minste 50 % van alle kosten (reis- en verblijfkosten en de
kosten van deelname) zelf draagt. Tot deze kosten voor gastvrijheid behoren, blijkens de
toelichting op de UNG (7.5 en 7.6), in beginsel niet kosten voor sprekers, zaalhuur en
algemene organisatiekosten, als de gastvrijheid voor het overige aan de regels van de UNG
voldoet. Uit het navolgende zal blijken dat aan laatstgenoemde eis wordt voldaan.
Er zijn geen omstandigheden gebleken, die aanleiding geven om van de vuistregel van art.8
c ii af te wijken.
Aan criterium a wordt daarmee voldaan.
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2.3.b.
Blijkens onderdeel 7.15 van de toelichting op de UNG moet bij criterium b worden gekeken
naar de onderlinge samenhang tussen alle facetten van de bijeenkomst en de daarbij te
verlenen gastvrijheid. Uitgangspunt is dat de beroepsmatig relevante inhoud van de
bijeenkomst de belangrijkste reden voor deelname moet zijn en niet de gastvrijheid (de wijze
waarop en de omgeving waarin de bijeenkomst wordt gepresenteerd en ingebed).
Uit het programma blijkt niet van een recreatief en/of sociaal programma tijdens of aan de
randen van het symposium. De Codecommissie gaat ervan uit, dat een dergelijk programma
ook niet geboden wordt, althans niet op kosten van de organisator.
2.4
Nu de bijeenkomst plaatsvindt in het buitenland dient het verzoek tenslotte nog getoetst te
worden aan het bepaalde in artikel B 4b UNG. Gelet op de herkomst en werkplek van 6 van
de 7 sprekers/inleiders kan de keuze voor Barcelona als passend worden beoordeeld. Het driesterren - hotel [F] in Barcelona mag voor de doelgroep als passend worden aangemerkt.
2.5.
De conclusie moet luiden, dat, met inachtneming van de kanttekeningen sub 2.1. en 2.3.b,
het oordeel in deze positief kan luiden.
3. De kosten
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan [X]
separaat in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Amsterdam op 10 maart 2014 door mr. C. Wallis, voorzitter.
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