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Preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst

ADVIES (AA18.053) van de Codecommissie op het verzoek van [mw. Y] namens [X] (nader
te noemen: verzoekster) 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
16 september 2018.
1. Het verzoek
1.1 In haar verzoek om advies geeft verzoekster aan een bijeenkomst te willen arrangeren
op [twee dagen in 2018] te Kopenhagen (Denemarken). De titel van de bijeenkomst luidt:
“[Z]”. Het doel van de bijeenkomst wordt in de aanvraag als volgt omschreven: “Het begrip
van de [ziekte A] blijft evolueren met vooruitgang in kennis over diagnose, pathofysiologie en
therapeutische benaderingen van de ziekte, welke uiteindelijk leidt tot verbeteringen in de
patiëntenzorg en de klinische behandeling van de ziekte. De [bijeenkomst Z] heeft als doel
het bieden van een podium voor de presentatie van, en discussie over, onlangs
gepubliceerde en recente wetenschappelijke inzichten”.
Er zullen twee dagen (plenaire) presentaties en paneldiscussies plaatsvinden.
Op [de eerste dag] vangt het programma aan om 13.00 uur. Dat duurt dan tot 17.45 uur. Op
[de volgende dag] wordt het programma voortgezet vanaf 08.30 uur. De bijeenkomst wordt
die dag om 16.00 uur afgesloten. De totale duur van het programma is 12 uur en 15 minuten,
waarvan het inhoudelijke deel 10 uur en 15 minuten bedraagt. Aan de deelnemers wordt op
[de avond van de eerste dag] een diner aangeboden. Voorts kent het programma de
gebruikelijke onderbrekingen voor koffie en lunch. Er wordt geen sociaal programma
aangeboden.
Er zijn 24 sprekers uit diverse landen. Van deze sprekers zijn beknopte cv’s overgelegd.
Het programma staat open voor beroepsbeoefenaars uit landen in Europa, Zuid Amerika,
Australië en Azië. Er worden 182 beroepsbeoefenaren verwacht uit ongeveer 30 landen,
onder wie ook deelnemers uit Nederland.
Er is geen accreditatie aangevraagd.

1/3

De kosten van de bijeenkomst voor de Nederlandse deelnemers worden begroot op
€ 547,00. Verzoekster is voornemens een deel van de kosten van gastvrijheid voor haar
rekening te nemen en wel in die zin:
* dat indien de totale kosten van gastvrijheid per deelnemer uitkomen op een bedrag tussen
de € 500,00 en € 1.000,00 (inclusief btw), zij een bedrag van € 500,00 (inclusief btw) per
deelnemer voor haar rekening zal nemen en de deelnemer zelf het restant;
* dat indien de totale kosten van gastvrijheid per deelnemer minder dan € 500,00 (inclusief
btw) zullen bedragen, zij de totale kosten voor haar rekening zal nemen.
1.2 Verzoekster vraagt een en ander te toetsen aan de Gedragscode Geneesmiddelenreclame (nader: de Gedragscode).
2. De beoordeling door de Commissie
2.1 Uit de aanvraag volgt dat verzoekster voornemens is om gastvrijheid te verlenen aan
onder meer Nederlandse beroepsbeoefenaren. De Codecommissie stelt voorop, dat zij zich
in dit oordeel enkel uitspreekt over de deelname door Nederlandse beroepsbeoefenaars aan
de bijeenkomst.
2.2. Voor de vraag of deze voorgenomen financiële relatie ingevolge de Gedragscode is
toegestaan, is van belang of de samenkomst kan worden gekwalificeerd als een bijeenkomst
in de zin van artikel 6.4.5 van de Gedragscode. Aangezien voor de samenkomst geen
accreditatie is aangevraagd en deze wordt georganiseerd door verzoekster, moet de
samenkomst – wil deze als bijeenkomst kunnen worden aangemerkt – op grond van artikel
6.4.5.3 van de Gedragscode preventief worden beoordeeld op artikel 6.4.1 van de
Gedragscode en op inhoud waarbij geldt dat:
a. de objectiviteit van de presentaties voldoende gewaarborgd dient te zijn, en
b. het programma voorziet in een onafhankelijke informatiebehoefte van
beroepsbeoefenaren.
2.3 Alle sprekers kunnen volgens hun curriculum vitae als wetenschapper op het
betreffende vakgebied worden aangemerkt. Uit deze curriculum vitae blijkt niet van
(exclusieve) banden tussen de sprekers en verzoekster of andere vergunninghouders. Indien
dat wel aan de orde zou zijn, gaat de Codecommissie ervan uit dat deze tevoren aan de
deelnemers bekend worden gemaakt (artikel 7.1.2 van de Gedragscode). De
Codecommissie zal er dan ook onder deze voorwaarde vanuit gaan dat geen van de
sprekers een verkoop bevorderend doel heeft en dat de objectiviteit van de presentaties
voldoende is gewaarborgd. Ook de hoedanigheid en achtergrond van de verschillende
sprekers rechtvaardigt de conclusie dat de te behandelen problematiek objectief aan de orde
zal worden gesteld. Voorts hebben de door de sprekers te behandelen onderwerpen een
wetenschappelijke inhoud, zodat aannemelijk is dat het programma voorziet in een
onafhankelijke informatiebehoefte van beroepsbeoefenaars. De samenkomst wordt daarom
aangemerkt als een bijeenkomst.
2.4 Op grond van artikel 6.4.1. van de Gedragscode geldt voorts dat vergunninghouders er
zorg voor dragen dat bij het verlenen van gastvrijheid, deze gastvrijheid binnen redelijke
perken blijft, strikt beperkt blijft tot het met de bijeenkomst beoogde doel, zich niet uitstrekt tot
anderen dan de deelnemers aan het inhoudelijke gedeelte van de samenkomst en dat deze
gastvrijheid plaatsvindt op een passende locatie.
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Op grond van artikel 6.4.6.1 en 6.4.6.2 van de Gedragscode wordt aangenomen dat de
gastvrijheid bij een bijeenkomst binnen redelijke perken blijft wanneer de voor rekening van
de vergunninghouder komende kosten van de gastvrijheid per beroepsbeoefenaar niet meer
bedragen dan strikt noodzakelijk en in ieder geval niet meer dan € 500 per keer en € 1.500
per jaar; of de beroepsbeoefenaar tenminste 50% van alle kosten zelf draagt. Op grond van
artikel 6.4.6.3 geldt bovendien dat de afspraken over de verleende gastvrijheid dienen te zijn
vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst waarin de uitvoering helder is omschreven.
Aan de eerste eis is op zichzelf voldaan aangezien de Nederlandse beroepsbeoefenaren
althans dat verzoekster de kosten tot een bedrag van maximaal € 500,00 (inclusief btw) voor
haar rekening zal nemen. De Codecommissie gaat er, gezien de met de aanvraag
meegezonden ‘overeenkomst inzake gastvrijheid’, vanuit dat ook aan het tweede vereiste zal
worden voldaan.
2.5 Gelet op het feit dat de deelnemers en inleiders uit landen van over de hele wereld
afkomstig zijn, is de keuze voor Kopenhagen als passend aan te merken. Dat geldt
eveneens voor het [viersterren hotel B] in Kopenhagen, waar de bijeenkomst zal
plaatsvinden en waar de deelnemers aan de bijeenkomst de nacht door zullen brengen.
2.6 Gelet op het vorenstaande kan het advies op het onderhavige verzoek (onder de in 2.3
bedoelde voorwaarde) positief luiden.
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 op 26 september 2018 door mr. J.A.J. van den Boom,
voorzitter.
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