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Samenvatting:

Reguliere preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst
(verkort)

VERKORT ADVIES (AA16.094) 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 met bijlagen van 30
augustus 2016, namens [X] ingediend door [de heer Y].
1. Het verzoek van [X]
Op [twee dagen in 2016] vindt in New York, Verenigde Staten, het [congres Z] plaats.
Daaraan zullen naar verwachting 12 Nederlandse beroepsbeoefenaren deelnemen. [X] zal
aan deze Nederlandse beroepsbeoefenaren gastvrijheid verlenen. Met betrekking tot deze
door haar beoogde gastvrijheid vraagt zij geen advies aan, omdat zij daarvan haars inziens
gelet op art. 6.4.9. van de Gedragscode is vrijgesteld.
[X] heeft echter het voornemen in de ochtend van [de dag na congres Z], voorafgaand aan
de terugvlucht van de Nederlandse beroepsbeoefenaren, een satellietbijeenkomst te
organiseren, uitsluitend toegankelijk voor de Nederlandse beroepsbeoefenaren.
Doel van deze bijeenkomst is kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Amerikaanse
[artsen A].
Op die satellietbijeenkomst zullen twee bekende Amerikaanse [artsen A], werkzaam in het
[ziekenhuis B] aanwezig zijn. Daarnaast spreken twee Nederlandse [artsen A], beide
verbonden aan het [ziekenhuis C] in Eindhoven. Deze Nederlandse sprekers hebben ook het
programma samengesteld.
Voor deze satellietbijeenkomst is accreditatie aangevraagd.
De kosten verbonden aan deze satellietbijeenkomst, bestaande in de kosten van eten en
drinken tijdens de koffiepauze, bedragen € 68,00 per deelnemer. [X] wil daarvan € 34,00 per
deelnemer voor haar rekening nemen,
Voor een vergelijkbare bijeenkomst is door CGR in 2014 een positief advies afgegeven.
[X] vraagt thans advies over de geoorloofdheid van de door haar voorgenomen gastvrijheid.
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2. Het oordeel van de Commissie
Dit advies heeft uitsluitend betrekking op het verzoek van [X] om advies voor de
voorgenomen gastvrijheid voor de hierboven beschreven satellietbijeenkomst op [de dag na
congres Z].
Bij advies A14.082 heeft de Commissie voor een naar aard en opzet gelijke bijeenkomst een
positief advies afgegeven, zij het dat toen al bij aanvraag accreditatie bleek te zijn verleend.
Gelet op de in 2014 verleende accreditatie voor een vergelijkbare bijeenkomst gaat de
Commissie voor de verdere beoordeling ervan uit dat ook thans accreditatie zal worden
verleend.
De door verzoekster geboden gastvrijheid, niet meer dan 50% van de kosten van de
beroepsbeoefenaar, blijft binnen redelijke perken als bedoeld in art. 6.4.6 van de
Gedragscode en is ondergeschikt aan het doel van de bijeenkomst. Nu deze
satellietbijeenkomst plaatsvindt in de marge van het hoofdcongres in New Yorks is de
Commissie van oordeel dat een objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat voor de keuze van
de locatie buiten Nederland.
Met verwijzing naar de motivering gegeven in het hiervoor genoemde advies, die als hier
ingelast wordt beschouwd, komt de Commissie, ervan uitgaande dat de gevraagde
accreditatie zal worden verleend, ook nu tot een positief advies.
Zou accreditatie onverhoopt worden geweigerd, dan dient [X] dit direct en met de daarbij
behorende motivering aan CGR te melden, waarna desgevraagd een nader advies zou
kunnen worden uitgebracht.
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, 7 september 2016 door mr. J.A.J. Peeters, voorzitter.
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