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Samenvatting:

Preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst. Evenals bij
een vorige bijeenkomst is ook nu het grote aantal
aanwezige functionarissen van verzoekster opvallend. Het
advies is positief onder bepaalde voorwaarden (geen
promotionele activiteiten, goede herkenbaarheid van de
functionarissen voor de deelnemers, geen enkele
promotionele rol voor deze functionarissen, en een
meldingsplicht ingeval tijdens de bijeenkomst toch een
promotionele activiteit mocht plaatsvinden.

ADVIES (AA16.088) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 22 augustus 2016
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 22 augustus 2016, welke adviesaanvraag vergezeld gaat van:
a) de uitnodiging voor de [bijeenkomst Z], die zal plaatsvinden op [twee dagen in 2016]
in Wenen;
b) het programma;
c) een overzicht van de leerdoelen;
d) een begroting van kosten en van de eigen bijdrage van deelnemers;
e) een overzicht van het aantal te verwachten deelnemers en hun herkomst per land;
f) 1 zeer uitgebreid cv en 13 beknopte cv’s van de leden van het Steering Committee
en de inleiders;
g) een afschrift van een eerder advies van de Codecommissie met betrekking tot de
(vergelijkbare) [bijeenkomst Z] in Genève;
h) een toelichting bij de aanvraag.
1. Het verzoek van [X]
[X] heeft advies gevraagd over een wetenschappelijke nascholing voor met name [artsen A
t/m E] en verpleegkundig specialisten op deze gebieden, te verzorgen op [een vrijdagmiddag
en zaterdag in 2016] in Wenen. De nascholing is de vierde in een jaarlijkse reeks onder de
titel [F]. Eerdere nascholingen vonden plaats in onder meer Berlijn en Genève.
Doel van deze nascholing is ‘[G].’
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Uit het programma blijkt, dat op vrijdagmiddag na het welkomstwoord door het Oostenrijkse
lid van het Steering Committee twee telkens anderhalf uur durende sessies plaatsvinden,
afgesloten door een paneldiscussie. De eerste werkdag wordt afgesloten met een aantal
workshops. ’s Avonds is er een diner. Op zaterdagmorgen wordt om half 9 met het
programma van de tweede dag begonnen. Ook hier een afwisseling van inleidingen,
paneldiscussies en workshops. Er zijn de gebruikelijke pauzes voor koffie en lunch. Het
programma wordt om 16.00 uur afgesloten.
Gerekend wordt op ongeveer 280 deelnemende medische en verpleegkundige specialisten
uit 25 Europese landen en Japan. Per deelnemend land is er ten minste 1 [X]-functionaris
aanwezig; bij landen met grote deelnemersaantallen is er 1 [X]-functionaris per 5 deelnemers
aanwezig. In totaal gaat het om 61 [X]-functionarissen.
Volgens de begroting bedragen de kosten van gastvrijheid (vliegreis, transfers, overnachting,
eten en drinken) per deelnemer € 750,-, voor een gedeelte groot € 250,- te dragen door de
individuele deelnemers en voor € 500,- door [X].
De nascholing vindt plaats in het – viersterren – [hotel H] in Wenen, alwaar de deelnemers
ook overnachten.
2. De beoordeling door de Codecommissie
2.1.
Nu geen accreditatie is aangevraagd en ook niet zal worden aangevraagd en [X] de
organisator is, moet de [bijeenkomst Z] worden gekwalificeerd als een bijeenkomst, bedoeld
in lid c van artikel 6.4.5., zodat preventief moet worden beoordeeld op art. 6.4.1 en op
inhoud.
2.2.
Wat betreft art. 6.4.1. moet worden bezien of a) de gastvrijheid binnen redelijke perken blijft,
b) strikt beperkt blijft tot het met de bijeenkomst beoogde doel en c) zich niet uitstrekt tot
anderen dan de deelnemers aan het inhoudelijke deel. Bovendien (d) moet de locatie
passend zijn.
2.3.
Blijkens art. 6.4.6. wordt aangenomen dat de gastvrijheid binnen redelijke perken blijft
wanneer ‘(….) 1 de voor rekening van de vergunninghouder komende kosten van die
gastvrijheid per beroepsbeoefenaar niet meer bedragen dan strikt noodzakelijk en in ieder
geval niet meer dan € 500 per keer en € 1.500 per jaar’. Dat is hier het geval. Met betrekking
tot de kostenposten zelf kan nog worden overwogen dat die de Codecommissie redelijk
voorkomen. De overnachtingskosten zijn aan de hoge kant, maar in de ogen van de
Codecommissie toch acceptabel gezien de nu gerealiseerde koppeling van overnachtingsen conferentieplaats.
2.4.
Wat betreft de eis van 6.4.1.b bevat de aanvraag naar het oordeel van de Codecommissie
geen aanwijzingen dat de gastvrijheid niet strikt beperkt blijft tot het doel van de bijeenkomst.
In de aanvraag staat vermeld dat aan de deelnemers ‘aan de randen’ van het programma –
de avonden, het aansluitende weekend – geen faciliteiten worden geboden door of op
kosten van vergunninghouder.
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2.5.
Met betrekking tot 6.4.1.c overweegt de Codecommissie dat niet blijkt dat de gastvrijheid zich
uitstrekt tot anderen dan de deelnemers aan het inhoudelijk deel van de bijeenkomst.
2.6.
De locatie Wenen ligt in de rede, nu vrijwel alle deelnemers uit West-, Oost- en MiddenEuropa komen en Wenen centraal is gelegen in Europa. Voor eerder gekozen plaatsen
(Berlijn, Genève) geldt hetzelfde.
2.7.
De preventieve beoordeling strekt zich, zoals hierboven overwogen, ook uit tot de inhoud.
Daarbij geldt als eis dat de objectiviteit van de presentaties voldoende gewaarborgd moet
zijn en het programma voorziet in een onafhankelijke informatiebehoefte van
beroepsbeoefenaren.
De cv’s verschaffen voldoende duidelijkheid over kort gezegd het niveau van de sprekers.
Blijkens de toelichting (h) zijn de sprekers merendeels adviseurs van [X] en zullen in de
presentaties de banden expliciet kenbaar worden gemaakt in de disclosures.
Gelet op de inhoud van het programma is aannemelijk dat het voorziet in een onafhankelijke
informatiebehoefte van beroepsbeoefenaren.
2.8.
In het advies A15.084 is aandacht besteed aan [geneesmiddel I], de mogelijke promotionele
activiteiten voor dit toen net goedgekeurde medicijn en voor het ook toen grote aantal
aanwezige [X]-functionarissen. Hetgeen daarover in dat advies wordt overwogen, moet als
hier herhaald en ingelast worden beschouwd. Samengevat: geen promotionele activiteiten,
goede herkenbaarheid van de [X]-functionarissen voor de deelnemers, geen enkele
promotionele rol voor deze functionarissen, en een meldingsplicht ingeval tijdens de
bijeenkomst toch een promotionele activiteit mocht plaatsvinden.
2.9.
Met inachtneming van hetgeen sub 2.7. en 2.8. wordt overwogen, kan het advies positief
luiden.
3. De kosten
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan [X] in
rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Amsterdam op 5 september 2016 door mr. C. Wallis, voorzitter.
.
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