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Samenvatting:

Preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst

ADVIES (AA19.056) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 5 september 2019
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 aanvraag preventieve toetsing van
[mevrouw Y] namens [X] van 5 september 2019, welke adviesaanvraag vergezeld gaat van:
a) een uitnodiging tot deelname aan de [bijeenkomst Z] op [een dag in 2019] in
Antwerpen;
b) een programma;
c) een begroting van kosten;
d) een model sponsorovereenkomst;
e) een nadere toelichting d.d. 6 september 2019
1. Het verzoek van [X]
[X] heeft een preventieve toetsing verzocht met betrekking tot de door de [organisatie A]
belegde wetenschappelijke samenkomst met experts op het gebied van [onderwerpen B t/m
E] op [een vrijdag in 2019] in het Radisson Blu Astrid Hotel Antwerp in Antwerpen.
Het programma van de samenkomst bestaat uit ruwweg 4 onderdelen: een lunch annex
‘exhibition’(13.00-14.00 uur), een drietal lezingen van wetenschappers (14.00-15.30 uur),
een ‘science café, waar jonge onderzoekers uit de Benelux op het [vakgebied F] hun werk
presenteren (16.00-18.30 uur), en een diner bij gelegenheid waarvan de winnaars van
awards in het zonnetje worden gezet (18.30-21.00 uur).
Er worden ongeveer 75 deelnemers verwacht, waarvan 60 beroepsbeoefenaren, 10
verpleegkundigen en 5 niet-beroepsbeoefenaren, naar de voorzitter begrijpt alle afkomstig uit
de Benelux. Van hen nemen er naar verwachting 25 deel aan het diner.
Er is voor het programma tot 18.30 uur accreditatie verleend door de [organisaties G en H]
en accreditatieaanvragen bij [organisaties I en J] lopen nog.
Uit de kostenbegroting blijkt dat de reiskosten van de deelnemers voor hun eigen rekening
komen en dat voor eventuele verblijfkosten hetzelfde geldt. Tot de gastvrijheidskosten
moeten worden gerekend de registratie (€ 23,60), lunch en koffiebreak (maximaal € 58,50),
onvoorzien (€ 33,00) en diner (€ 44,50 voor 25 personen). Genoemde kosten komen voor
rekening van de vergunninghouder, zij het dat aan de deelnemers aan het diner een bedrag
van € 25,00 per persoon in rekening wordt gebracht als eigen bijdrage.
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Voor Antwerpen is kennelijk gekozen omdat een Belgische stad ‘aan de beurt was’ en de
stad voor deelnemers uit de 3 Beneluxlanden goed bereikbaar is.
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 nog openstaande twee accreditatieverzoeken
inmiddels zijn ingewilligd of op korte termijn ingewilligd zullen worden en dat er dus sprake is
van een wetenschappelijke bijeenkomst als bedoeld onder Hoofdstuk 6, paragraaf 4, artikel 5
sub 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.
Mochten er tussen een of meer van de sprekers of jonge onderzoekers en de
farmaceutische industrie banden bestaan, dan neemt de Codecommissie aan dat daarvan
door de betreffende spreker bij gelegenheid van zijn of haar bijdrage aan de bijeenkomst
melding zal worden gemaakt.
2.3.
De bijeenkomst staat open voor (10) verpleegkundigen die in de uitoefening van hun beroep
in opdracht van een arts geneesmiddelen toedienen of verstrekken aan patiënten. Zij worden
in artikel 6.4.2 bij het verlenen van gastvrijheid gelijkgesteld met beroepsbeoefenaren. De
Codecommissie gaat er van uit dat de 5 overige deelnemers een ondersteunende rol
vervullen.
2.4.
Vervolgens is de vraag, of de verleende/genoten gastvrijheid in het kader van de
Gedragscode acceptabel is. Voor de beantwoording van die vraag zijn, kort gezegd, 2
criteria van belang:
a) Blijft de gastvrijheid binnen redelijke perken?
b) Is de gastvrijheid ondergeschikt aan het hoofddoel van de bijeenkomst?
2.4.a
Aangenomen wordt blijkens de Gedragscode (6 4.6) dat de gastvrijheid binnen redelijke
perken blijft als (i) de voor rekening van de vergunninghouder komende kosten van de
gastvrijheid per beroepsbeoefenaar en per therapeutische klasse niet meer bedragen dan
€ 500,00 per keer en € 1.500 per jaar. Aan die vuistregel voldoet de bijeenkomst.
2.4.b.
Blijkens de toelichting op art. 6.4.1 van de Gedragscode moet bij criterium b 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
bijeenkomst de belangrijkste reden voor deelname moet zijn en niet de gastvrijheid (de wijze
waarop en de omgeving waarin de bijeenkomst wordt gepresenteerd en ingebed).
Uit de opzet van de bijeenkomst en de beperkte gastvrijheid kan worden afgeleid dat ook
aan criterium b wordt voldaan.
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2.5.
De keuze voor zowel de stad Antwerpen als het 4-sterren Radisson Blu Astrid Hotel Antwerp
kan als passend worden beoordeeld.
2.6.
De conclusie moet luiden dat met inachtneming van de kanttekening sub 2.2. 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 23 september 2019 door mr. C. Wallis, voorzitter.
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