4 augustus 2015
ADVIES (AA15.058) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 15 juli 2015 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 15 juli 2015, welke adviesaanvraag vergezeld gaat van:
a) de uitnodiging voor het congres in [een weekeinde in 2015] in Barcelona dat als
thema draagt ‘[thema Z]’;
b) het programma
c) een begroting van kosten en van de eigen bijdrage van deelnemers;
d) een bewijs van accreditatie-aanvraag bij de [wetenschappelijke vereniging A];
e) een overzicht van herkomst van deelnemers aan de bijeenkomst;
f) beknopte cv’s van de 12 sprekers.
1. Het verzoek van [X]
[X] heeft een preventieve toetsing verzocht met betrekking tot de door haar op [twee dagen
in 2015] in het Palau de Congressos de Catalunya te Barcelona georganiseerde bijeenkomst
met als thema [thema Z]. Het gaat hier om een congres in het kader van nascholing waar
drie onderwerpen [op het gebied van aandoeningen B] centraal staan. ’
Het congres is bestemd voor [artsen C en D] en gerekend wordt op ruim 450 deelnemers uit
veelal Europese landen, waarbij Duitsland, Italië en Spanje sterk zijn vertegenwoordigd;
verwacht wordt dat 20 Nederlanders deel nemen. Per “deelnemend land of deelnemende
landengroep”, zijn ook functionaris(sen) van [X] aanwezig.
Er is voor de deelnemende Nederlanders accreditatie aangevraagd bij de [wetenschappelijke
vereniging A].
Uit het ontwerp programma blijkt, dat de deelnemers geacht worden in de loop van de
vrijdagmiddag of – avond in Barcelona te arriveren. Zaterdagmorgen wordt om 9 uur
begonnen met een welkomswoord, waarna het eerste thema aan bod komt in 4 inleidingen
en 2 paneldiscussies. Op zaterdagmiddag komt het tweede thema aan snee: dat wordt in 3
inleidingen en 1 paneldiscussie behandeld. De dag eindigt om 16.15 uur. Op zondagmorgen
wordt om half 10 begonnen met de behandeling van het derde thema, volgens de opzet van
de zaterdagmiddag. Om 12.15 uur wordt het congres afgesloten door het Steering
committee.
Ochtend- en middagprogramma kennen telkens een koffiepauze en halverwege de dag
wordt telkens geluncht.
De 12 sprekers zijn wetenschappers en medisch specialisten uit Spanje, Duitsland, GrootBrittannië, Nederland, Mexico en de Verenigde Staten.
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De kosten per Nederlandse deelnemer zijn als volgt begroot:
- overnachting incl. ontbijt (1)
€ 350,00
- diner, lunches en pauzes
€ 245,00
- vliegtickets
€ 245,00
- transfers (vliegveld, hotel, congresgebouw)
€ 155,00
-----------€ 995,00
Naast het bedrag van € 19.000,00 ter zake van kosten van gastvrijheid ten behoeve van alle
20 deelnemers wordt nog gerekend met een bedrag van € 5.322,00 aan niet als gastvrijheid
aan te merken kosten van sprekers, accreditatiekosten en verzekeringen, .
De Nederlandse deelnemers wordt een eigen bijdrage van € 500,00 per deelnemer in
rekening gebracht
Voor de locatie te Barcelona is klaarblijkelijk gekozen vanwege de ligging resp.
bereikbaarheid ten opzichte van de landen van herkomst van de deelnemers.
2.

De beoordeling door de Codecommissie

2.1.
De Codecommissie stelt voorop, dat zij zich in dit oordeel enkel uitspreekt over de deelname
door Nederlandse beroepsbeoefenaars aan de bijeenkomst.
2.2.
De Codecommissie gaat er van uit, dat de gevraagde accreditatie inmiddels is verleend of op
korte termijn verleend zal worden. en dat er dus sprake is van een wetenschappelijke
bijeenkomst als bedoeld in hoofdstuk VI, paragraaf 4, artikel 5 lid 1 van de Gedragscode
Geneesmiddelenreclame. Voor het geval onverhoopt die accreditatie niet wordt verleend,
kan [X] zich niet op het advies beroepen en zal nader advies moeten worden gevraagd. Met
inachtneming van de eventuele reden van weigering of uitblijven van accreditatie zal de
Codecommissie moeten beoordelen, of aan de vereisten van de leden 2 of 3 van artikel 5
wordt voldaan. Vooralsnog lijkt het daar wel op, gelet op de programmering en het kaliber
van de sprekers.
Vastgesteld kan intussen worden, dat niet blijkt van banden van 1 of meer sprekers met de
farmaceutische industrie. Mocht dat toch het geval zijn dan zullen die banden, gelet op het
bepaalde in hoofdstuk VII, paragraaf 1, artikel 2 voorafgaande aan de bijeenkomst bekend
dienen te worden gemaakt.
2.3.
Vervolgens is de vraag, of de verleende/genoten gastvrijheid in het kader van de
Gedragscode acceptabel is. Voor de beantwoording van die vraag zijn blijkens hoofdstuk VI,
paragraaf 4, artikel 1 van de Gedragscode 3 criteria van belang:
a) Blijft de gastvrijheid binnen redelijke perken?
b) Is de gastvrijheid ondergeschikt aan het hoofddoel van de bijeenkomst?
c) Strekt de gastvrijheid zich niet uit over anderen dan deelnemers aan het inhoudelijke deel
van de bijeenkomst.
2.3.a
Aangenomen wordt blijkens hoofdstuk VI, paragraaf 4, art. 6 van genoemde Gedragscode,
dat de gastvrijheid binnen redelijke perken blijft als (i) de voor rekening van de
vergunninghouder komende kosten van die gastvrijheid per beroepsbeoefenaar en per
therapeutische klasse niet meer bedragen dan € 500 per keer en € 1500 per jaar, of (ii) de
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beroepsbeoefenaar tenminste 50 % van alle kosten (reis- en verblijfkosten en de kosten van
deelname) zelf draagt. Naar het oordeel van de Commissie wordt aan optie (ii) voldaan.
Er zijn geen omstandigheden gebleken, die aanleiding geven om van de vuistregel van art.6
af te wijken.
2.3.b.
Bij criterium b moet 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 bijeenkomsten de belangrijkste reden voor deelname moet zijn en
niet de gastvrijheid (de wijze waarop en de omgeving waarin de bijeenkomsten worden
gepresenteerd en ingebed). De Codecommissie gaat er op grond van het gepresenteerde
materiaal van uit, dat de inhoud hoofdzaak is.
2.3.c
Uit het programma blijkt niet van een recreatief en/of sociaal programma op de vrijdagavond,
de zaterdagmiddag/avond en de zondagmiddag/avond. 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 de laatste volzin van Hoofdstuk VI, paragraaf 4, art. 1 van de Gedragscode. In
aanmerking nemende de bereikbaarheid van de gekozen locatie ziet de Codecommissie
geen reden aan te nemen dat de (buitenland)locatie niet passend is. Het viersterren [hotel E]
te Barcelona mag voor dit doel en deze doelgroep als passend worden aangemerkt.
2.5.
De conclusie moet luiden, dat, met inachtneming van de kanttekeningen sub 2.2. en 2.3., 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 4 augustus 2015 door mr. C. Wallis, voorzitter.

3/3

