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Samenvatting:

Preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst, waarvoor
accreditatie is aangevraagd. De locatie is o.b.v. een
aanwezig laboratorium en onderzoekscentrum
gerechtvaardigd. Eventuele banden tussen sprekers en
aanvrager dienen voorafgaand bekend te worden gemaakt.

ADVIES (AA16.028) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van
7 maart 2016 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],
werkzaam bij [X].
1. Het verzoek
[Vergunninghouder Z] wenst gastvrijheid te verlenen voor de op [twee dagen in 2016] te
Lyon, Frankrijk, te houden bijeenkomst, met als titel “[A]”.
Het onderwerp van de bijeenkomst in Lyon is volgens de aanvraag de behandeling van
[ziekte B].
Het doel van de bijeenkomst is volgens de aanvraag om artsen en arts-onderzoekers die
patiënten [met ziekte B] behandelen bij te scholen met de nieuwste ontwikkelingen op dit
gebied en kennisuitwisseling en “sharing best practise” met internationale experts te
ondersteunen.
Er zijn bij de bijeenkomst 17 sprekers, in hoofdzaak uit Frankrijk en uit Italië.
De bijeenkomst staat open voor deelname door in totaal 50 beroepsbeoefenaren uit
Europa, het Midden Oosten en Australië en er zijn inmiddels toezeggingen binnen vanuit
Groot Brittannië, Portugal, Zwitserland, Oost Europa en Finland. Vanuit Nederland worden
vijf deelnemers verwacht.
Er is een accreditatie aangevraagd bij de [wetenschappelijke vereniging C] voor 10 punten.
De Nederlandse deelnemers arriveren, zo wordt uit de begroting opgemaakt, op [de dag
voorafgaand aan de bijeenkomst] en er is op die dag een diner in het [hotel D] te Lyon waar
de deelnemers verblijven.
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De bijeenkomst vangt op [een donderdag] aan om 9.30 uur en de bijeenkomst vindt die dag
blijkens het programma plaats in [laboratorium E] te Lyon. Het programma bestaat uit
lezingen, onderbroken door de gebruikelijke pauzes en wordt die dag afgesloten met een
rondleiding door het laboratorium van 17.00 tot 18.00 uur. Aansluitend is om 20.30 een diner.
[Op vrijdag] wordt de bijeenkomst gehouden in “[Vakgebied F] Department of Lyon”. Vanaf
8.30 uur is er een rondleiding in het “Department” en “clinical research center”. Daarna vangt
om 9.15 uur het reguliere programma aan met lezingen en de bijeenkomst eindigt om 12.40
uur, waarna de terugreis is voorzien.
De kosten per deelnemer worden in totaal begroot op € 692,50.
Daarvan is [vergunninghouder Z] bereid € 500,-- 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 Code 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 en strikt beperkt blijft tot het met
de bijeenkomst of manifestatie beoogde doel. Voorts mag de gastvrijheid zich niet
uitstrekken tot anderen dan de deelnemers aan het inhoudelijke gedeelte van de bijeenkomst
of manifestatie en moeten deze op een passende locatie plaats vinden. In de hierop
volgende bepalingen zijn verschillende normen opgenomen voor bijeenkomsten en
manifestaties. De Codecommissie zal daarom eerst moeten nagaan of van een bijeenkomst
of van een manifestatie gesproken moet worden.
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. Aan deze
eis zal worden voldaan wanneer de gevraagde accreditatie zal worden toegekend. De
Codecommissie zal er hierna vanuit gaan dat dit het geval zal zijn.
De gastvrijheid blijft binnen redelijke perken wanneer de voor rekening van de
vergunninghouder komende kosten van gastvrijheid per beroepsbeoefenaar en per
therapeutische klasse niet meer bedragen dan strikt noodzakelijk is en in ieder geval niet
meer dan € 500,-- per keer en € 1.500,-- per jaar, waarbij voor het maximum van € 1.500,-per jaar ook de bedragen die reeds ontvangen zijn voor andere bijeenkomsten
georganiseerd door derden voor dezelfde therapeutische klasse worden meegeteld.
Aan deze eis wordt door [vergunninghouder Z] voldaan. Immers is het bedrag dat zij per
deelnemer zal vergoeden volgens de aanvraag € 500,-- van de totale kosten van € 692,50.
Er is op basis van de overgelegde stukken geen aanleiding om te veronderstellen dat aan de
overige vereisten van artikel 6.4.1 niet wordt voldaan. Volledigheidshalve wordt hierbij
vermeld dat de plaats als passend kan worden aangemerkt, nu de deelnemers uit
verschillende Europese landen komen en de bijeenkomst in een in Lyon gevestigd
laboratorium en onderzoekscentrum plaatsvindt. Er zijn geen aanwijzingen voor een sociaal
programma en een aankomst op woensdag met een diner is, gelet op het tijdstip waarop op
donderdag het programma aanvangt, als passend te kenschetsen.
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De Codecommissie merkt nog op dat uit de overgelegde stukken niet is gebleken van
banden tussen de sprekers en [vergunninghouder Z]. Voor zover die er wel zijn, wordt er
vanuit gegaan dat deze overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.1.2 van de Code
voorafgaand bekend worden gemaakt. In de aanvraag is weliswaar vermeld dat het een puur
wetenschappelijke bijeenkomst zal zijn waarin geen productnamen genoemd zullen worden
of anderszins reclame zal worden gemaakt, dat laat de noodzaak van het bekend maken van
het bestaan van deze eventuele banden onverlet.
Een en ander leidt tot de conclusie dat positief kan worden geadviseerd mits accreditatie
wordt toegekend. Verzoekster zal het bewijs daarvan zodra zij dit heeft verkregen, aan de
Codecommissie moeten toezenden. In het geval geen accreditatie wordt toegekend, zal de
Codecommissie opnieuw om een advies moeten worden gevraagd.
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 21 maart 2016 door mr. E. Pennink, voorzitter.
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