2 maart 2015
ADVIES (AA15.006) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 23 januari 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 [de heer Y],
werkzaam bij [X], alsmede de op 25 februari 2015 via de e-mail ontvangen aanvullende
informatie.
1. Het verzoek
[X] wenst gastvrijheid te verlenen voor de op [op twee dagen in] 2015 te Riga, Letland te
houden bijeenkomst, met als titel “[Y]”.
Het onderwerp van de bijeenkomst in Riga is volgens de aanvraag: “[aandoening Z]”.
Het doel van de bijeenkomst is om de verpleegkundigen na te scholen op het gebied van
[aandoening Z]. De doelgroep bestaat volgens de aanvraag uit [verpleegkundigen A] en
Verpleegkundig Specialisten.
Er zijn bij de bijeenkomst negentien sprekers uit verschillende Europese landen, alsmede
medewerkers van [X]. De bijeenkomst staat open voor deelname door
beroepsbeoefenaren uit Oostenrijk, Canada, Frankrijk, Duitsland, Israël, Litouwen,
Nederland, Spanje, Portugal, Saoedi Arabië, Zwitserland en Groot Brittannië.
Er is nog geen accreditatie aangevraagd. Vorig jaar is een accreditatie aangevraagd en
verleend door [wetenschappelijke vereniging B] (4 punten) en [wetenschappelijke vereniging
C] (6 punten).
De bijeenkomst vindt plaats in [hotel D] in Riga, Letland en vangt volgens het programma
aan op [de eerste dag] om 09.00 uur en duurt die dag tot 17.00 uur. Het programma bestaat
uit plenaire presentaties en discussies met volgens de aanvraag in totaal 11 sprekers uit
verschillende landen, waaronder een drietal van [X].
Op [de volgende dag] begint het programma om 9.00 uur en eindigt om 16.15 uur en kent
een vergelijkbaar programma, waarbij ook workshops zijn inbegrepen.
De heenvlucht is voorzien op [de dag voorafgaand aan de bijeenkomst] om 15.15 uur, terwijl
de terugvlucht gepland staat voor [de dag na afloop van de bijeenkomst] om 13.05 uur, aldus
de uitnodiging aan de deelnemers.
De kosten voor vervoer, voeding en logies worden in totaal begroot op € 875,00.
Daarvan is [X] bereid € 500,00 voor haar rekening te nemen en het meerdere door te
belasten aan de deelnemer.
2. Het oordeel van de Codecommissie
In artikel 6.4.1 van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame is bepaald dat
vergunninghouders er zorg voor dragen dat bij het verlenen van gastvrijheid aan
beroepsbeoefenaren in het kader van bijeenkomsten en manifestaties deze gastvrijheid
binnen redelijke perken blijft, strikt beperkt blijft tot het met de bijeenkomst of manifestatie
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beoogde doel en zich niet uitstrekt tot anderen dan de deelnemers aan de bijeenkomst of
manifestatie. In de hierop volgende bepalingen worden verschillende normen uiteengezet
voor bijeenkomsten en voor manifestaties. Het is daarom van belang eerst na te gaan waar
in dit geval sprake van is.
Van een bijeenkomst is onder andere sprake indien de inhoud van de bijeenkomst door een
wetenschappelijke vereniging of een van de farmaceutische industrie onafhankelijke en door
de betrokken beroepsgroep erkende instantie als wetenschappelijk is aangemerkt. Hiervan
kan worden uitgegaan wanneer de accreditatie wordt verleend. Bij de beoordeling van het
verzoek zal er thans van uit worden gegaan dat dit het geval zal zijn nu [X] heeft vermeld dat
zij deze zal aanvragen en de bijeenkomst ook vorig jaar is geaccrediteerd. De vergelijking
van het programma van het vorig jaar met het programma van dit jaar levert geen aanleiding
op om te veronderstellen dat deze accreditatie niet zal worden afgegeven. [X] zal daar
evenwel nog wel bewijs van moeten overleggen. Het advies zal daarom voorwaardelijk zijn.
Bij een bijeenkomst wordt op grond van artikel 6.4.6 van de Gedragscode aangenomen dat
de gastvrijheid binnen redelijke perken blijft wanneer 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 € 1.500,-- per jaar,
waarbij voor het maximum van € 1.500,00 per jaar ook de bedragen die reeds ontvangen zijn
voor andere bijeenkomsten georganiseerd door derden voor dezelfde therapeutische klasse
worden meegeteld. Het bedrag dat [X] zich voor stelt de deelnemers te vergoeden, ligt
beneden deze grens en is daarom aanvaardbaar.
De Codecommissie tekent voorts aan in de aanvraag en de begeleidende stukken geen
aanwijzingen te hebben gevonden dat aan de verdere vereisten van artikel 6.4.1 van de
Gedragscode niet wordt voldaan. Daarbij verdient nog opmerking dat de terugvlucht
weliswaar op [de dag na afloop van de bijeenkomst] plaatsvindt, maar dit hangt blijkens de
aanvullend verkregen informatie samen met de omstandigheid dat een eerdere terugvlucht
niet mogelijk is. [X] heeft bovendien nadrukkelijk verklaard dat er geen sociaal programma is.
Verder wordt er vanuit gegaan dat de eventuele banden tussen [X] en de sprekers
voorafgaand aan de bijeenkomst kenbaar zullen worden gemaakt en de sprekers van [X] als
zodanig herkenbaar zijn.
Ten slotte is nog ter beoordeling of de bijeenkomst op een passende locatie zal
plaatsvinden. [X] heeft aangegeven dat het congres zal worden gehouden in Riga, Letland
en dat de deelnemers daar ook zullen worden ondergebracht. De Codecommissie zal
aannemen dat dit als een passende locatie kan worden aangemerkt, nu er
beroepsbeoefenaren uit verschillende landen, van buiten Europa maar ook vanuit het
naastgelegen Litouwen, zijn uitgenodigd en er geen aanwijzingen zijn dat de locatie niet
passend is.
Een en ander leidt tot een positief advies onder voorwaarde dat verzoekster alsnog het
bewijs zal overleggen van de verleende accreditatie.
Mocht daarvan geen sprake kunnen zijn, dan moet door [X] opnieuw advies worden
gevraagd.
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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 2 maart 2015 door mr. E. Pennink, voorzitter.
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