13 april 2015
ADVIES (AA15.031) 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 [X] van 17 maart
2015.
1. Het verzoek
[X] heeft het voornemen op [een dag in 2015] te Genève, Zwitserland, een samenkomst te
organiseren onder de titel [Y]. Deze is bestemd voor een internationale doelgroep (uit 14
verschillende landen) van [artsen A, B en C], in totaal naar verwachting 40 deelnemers
waarvan 2 uit Nederland. Het doel wordt omschreven (voor zover hier van belang): "...to
explore the latest data in [ziekte D] through a programme of lectures, interactive discussions,
and practical workshop sessions. The meetings will provide an overview of [informatie E, F
en G] and a practical presentation training workshop". Er zijn 5 sprekers waarvan 1 uit
Nederland.
Accreditatie is aangevraagd bij de [wetenschappelijke vereniging H].
Het betreft een eendaags programma waarbij sprake is van - naar de Codecommissie
aanneemt - één voorafgaande hotelovernachting. De totale begrote kosten per deelnemer
bedragen € 950,- waarvan [X] € 500,- voor haar rekening wil nemen. Zij vraagt toetsing van
dit voornemen.
2. De beoordeling
Op grond van artikel 6.4.9 van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame dient de
gastvrijheid die ziet op een bijeenkomst die plaatsvindt in het buitenland ter goedkeuring aan
de Codecommissie te worden voorgelegd. Vrijgesteld van deze verplichting zijn buitenlandse
bijeenkomsten die qua opzet daadwerkelijk een internationaal karakter hebben, waarvan een
belangrijk deel van de sprekers afkomstig zijn uit andere landen dan Nederland en
georganiseerd zijn door een samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren, door een
wetenschappelijke organisatie of andere van de farmaceutische industrie onafhankelijke
groeperingen of instanties dan wel waarvan de inhoud door een wetenschappelijke
vereniging of een van de farmaceutische industrie onafhankelijke en door de betrokken
beroepsgroep erkende instantie als wetenschappelijk is aangemerkt.
Aan de hand van de bij het verzoek gevoegde gegevens en bijlagen kan worden vastgesteld
dat de samenkomst een internationaal karakter draagt en dat het grootste deel van de
sprekers en deelnemers afkomstig is uit andere landen dan Nederland. Accreditatie is
aangevraagd, maar was kennelijk op het moment van de adviesaanvraag nog niet verleend.
Indien dit alsnog gebeurt en deze samenkomst aldus als bijeenkomst mag worden
aangemerkt, geldt eerdergenoemde vrijstelling en is goedkeuring van de Codecommissie
niet vereist. De Codecommissie verzoekt [X], indien accreditatie wordt verkregen, de
Codecommissie hiervan op de hoogte te stellen.
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Indien accreditatie niet wordt verkregen, geldt het volgende. Van een bijeenkomst in de zin
van artikel 6.4.5. van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame kan ook sprake zijn indien
de organisatie van de samenkomst in handen is van een samenwerkingsverband van
beroepsbeoefenaren, wetenschappelijke organisatie(s) of andere van de farmaceutische
industrie onafhankelijke groeperingen of instanties en dat voldaan is aan de overige
voorwaarden als gesteld in artikel 6.4.5 lid 2 sub a. Daarvan is in het onderhavige geval niet
gebleken. Om die reden zal de Codecommissie de samenkomst moeten beoordelen op
grond van artikel 6.4.5 lid 3 van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame.
Uit de overgelegde informatie blijkt voldoende dat de sprekers wetenschappelijk gezag
genieten in hun vakgebied. Ze zijn voorts afkomstig uit verschillende landen en verbonden
aan gerenommeerde onderzoeksinstellingen. Van banden van deze sprekers met [X] is niet
gebleken.
De Codecommissie acht voorts aannemelijk dat de objectiviteit van de presentaties gezien
de achtergrond van de sprekers voldoende gewaarborgd is en dat op grond van dezelfde
omstandigheid het programma voorziet in een onafhankelijke informatiebehoefte van de
betrokken beroepsbeoefenaren. Een en ander betekent dat, voor het geval accreditatie niet
wordt verleend, de samenkomst niettemin als bijeenkomst kan worden aangemerkt.
Bij een bijeenkomst als hiervoor bedoeld blijft de gastvrijheid binnen redelijke perken onder
meer indien de voor rekening van de vergunninghouder komende kosten van gastvrijheid
niet meer bedragen dan € 500,- per beroepsbeoefenaar en per therapeutische klasse per
keer. Het voornemen van [X] voldoet hieraan. Het maximum per jaar bedraagt € 1.500,-; de
deelnemers en [X] dienen dit ieder voor zich zelf in het oog te houden.
Voorts mag op grond van de beschikbare informatie worden aangenomen dat de gastvrijheid
ondergeschikt is aan het hoofddoel van de bijeenkomst. Er is geen sociaal programma en de
gastvrijheid strekt zich niet uit tot anderen dan de deelnemende beroepsbeoefenaren.
Tenslotte kan de locatie als passend worden beschouwd. Het betreft een internationale
bijeenkomst zowel wat betreft de deelnemers als de sprekers, en Genève kan als een
logische centrale locatie worden gezien.
De slotsom is dat, indien accreditatie wordt verleend aan de bijeenkomst, goedkeuring van
de Codecommissie niet is vereist en dat de Codecommissie, als accreditatie niet wordt
verleend, positief adviseert.
3. De kosten
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten separaat
aan [X] in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Amsterdam op 13 april 2015 door mr. J. Thomas, voorzitter.
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