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Preventieve toetsing buitenlandse samenkomst

ADVIES (AA19.019) 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 van [mevrouw Y] van 2
april 2019 en de per e-mail verstrekte informatie.
1. Het verzoek
Verzoekster is een farmaceutisch bedrijf. Zij heeft het voornemen om op [een dag in 2019]
ten tijde van het aankomende [congres Z] [op vier dagen in 2019] in Budapest (Hongarije)
onder de titel “[A]” een avondprogramma te organiseren en daarvoor 19
beroepsbeoefenaren, waaronder drie sprekers, uit te nodigen en vier bij verzoekster
werkende niet-beroepsbeoefenaars. De beroepsbeoefenaars hebben allen een
gastvrijheidsovereenkomst met verzoekster gesloten om het [congres Z] te bezoeken.
De samenkomst zal worden gehouden in Restaurant Saint Andrea Wine and Gourmet Bar te
Budapest. De totale duur van het programma zal 3 uur beslaan; het inhoudelijk programma
zal 80 minuten duren. De voorzitter begrijpt uit de aanvraag dat het de bedoeling is dat het
diner in het restaurant tussen of voor/na het inhoudelijke programma zal worden geserveerd.
Het doel van de samenkomst wordt als volgt beschreven: “onbekende oorzaken van [ziekte
B] en verhogen van bekendheid van de [ziekte C] onder [artsen D], die reeds aanwezig zijn
op het [congres Z]”.
Verzoekster heeft geen accreditatie voor de bijeenkomst aangevraagd.
Het inhoudelijke programma bestaat uit een presentatie van drie Nederlandse sprekers van
ieder 20 minuten, te weten van [dr. E], [dr. F] en [dr. G] en wordt gedurende 20 minuten
afgesloten met een discussie met de deelnemers. Verzoekster heeft de cv’s van de sprekers
overgelegd.
De kosten per genodigde zijn begroot op € 50,00 voor eten en drinken. Verzoekster heeft
een begroting van de kosten van het restaurant overgelegd.
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2. De beoordeling door de Commissie
Uit de aanvraag volgt dat verzoekster voornemens is om gastvrijheid te verlenen aan de
deelnemende beroepsbeoefenaren. Ingevolge artikel 6.4.1. van de Code dragen
vergunninghouders er zorg voor dat bij het verlenen van gastvrijheid deze gastvrijheid binnen
redelijke perken blijft, strikt beperkt blijft tot het met de bijeenkomst of manifestatie 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.
Uit de aanvraag volgt niet dat de samenkomst een bijeenkomst in de zin van de Code
betreft, maar wel dat deze voorziet in informatiebehoeften van beroepsbeoefenaren. De
samenkomst wordt daarom aangemerkt als manifestatie. In dat geval wordt aangenomen dat
de gastvrijheid binnen redelijke perken blijft indien deze per beroepsbeoefenaar niet meer
dan € 75,00 per keer en € 375,00 per jaar bedraagt. Het verschaffen van een diner is, gelet
op het tijdstip waarop de bijeenkomst plaatsvindt, als passend aan te merken. Uit het
programma blijkt niet dat een sociaal programma plaatsvindt. Nu volgens verzoekster
€ 50,00 per deelnemer voor het diner is begroot en dit bedrag in redelijke verhouding staat
met het door verzoekster genoemde doel van de manifestatie, is de voorgenomen te
verlenen gastvrijheid toegestaan. De Codecommissie gaat daarbij ervan uit dat verzoekster
en de deelnemers, ieder voor zich, de jaarlijkse maximale bijdrage van € 375,00
gastvrijheidskosten zullen bewaken. Verder wijst de Codecommissie voor wat betreft het
evenwicht in tijdsbesteding tussen het wetenschappelijk programma en de overige
onderdelen nog op art. 6.4.1 sub b en gaat zij in dat kader ervanuit dat de uit de aanvraag
blijkende tijdsbesteding aan andere dan inhoudelijke onderdelen niet zal worden
overschreden. Tot slot wordt restaurant Saint Andrea Wine and Gourmet Bar een passende
locatie geacht voor het diner en wordt ervan uitgegaan dat de gastvrijheid zich niet uitstrekt
tot anderen dan de deelnemers.
De vier uitgenodigde niet-beroepsbeoefenaars zijn werkzaam bij verzoekster. Zij mogen dan
ook ingevolge artikel 7.1.3. van de Code alleen in die hoedanigheid bij de bijeenkomst
aanwezig zijn en dienen als zodanig herkenbaar te zijn, bijvoorbeeld door het dragen van
badges.
Conclusie van het voorgaande is dat positief wordt geadviseerd.
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 5 april 2019 door mr. L. van Berkum, voorzitter.
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