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Samenvatting:

Preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst.

ADVIES (AA17.018) van de Codecommissie op het verzoek van [de heer Y] namens [bedrijf
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 verzoekster van 17
februari 2017 en van de per e-mail van dezelfde datum en van 2 maart 2017 verstrekte
informatie.
1. De aanvraag
Verzoekster is voornemens op [een dag in 2017] een [Z]-avond te organiseren. Deze
bijeenkomst vindt plaats tijdens het vierdaagse [congres A] dat plaatsvindt in Orlando
(Verenigde Staten). Tijdens deze bijeenkomst zullen vier Nederlandse centra casuïstiek
delen. Dat kan een complicatie, maar ook een best practice zijn. De inleiding van de casus
duurt maximaal 10 minuten, tevens zal er ruimte zijn voor 20 minuten discussie. Tussen de
casuïstiek door zal een diner worden geserveerd. Deze avond is bedoeld voor Nederlandse
[artsen B] die deelnemen aan [congres A]. Aan deelname aan de bijeenkomst zijn voor de
deelnemers geen kosten verbonden. De bijeenkomst wordt financieel mogelijk gemaakt door
[vergunninghouders C en D]. Het totaal aantal deelnemers betreft 25, waarvan 22
beroepsbeoefenaren en 3 niet beroepsbeoefenaren. De drie niet beroepsbeoefenaren zijn
werkzaam bij de sponsors.
Er is accreditatie aangevraagd bij de [wetenschappelijke vereniging E].
Per deelnemer bedragen de totale kosten voor eten en drinken € 75,--. Verzoekster verzoekt
een en ander te toetsen aan de Gedragscode Geneesmiddelenreclame (hierna: de
Gedragscode).
2. De beoordeling door de Commissie
Verzoekster is zelf geen vergunninghouder of beroepsbeoefenaar. De Gedragscode bindt
haar dan ook niet en beperkt haar eigen handelen niet. De Codecommissie begrijpt uit de
aanvraag echter dat de bijeenkomst door een tweetal vergunninghouders wordt gesponsord
die wel zijn gebonden aan de Gedragscode. Verzoekster is dan ook ontvankelijk in haar
verzoek. Daarbij geldt dat de beroepsbeoefenaren aan wie een bijdrage in de kosten voor
eten en drinken wordt verstrekt eveneens zijn gebonden aan de Gedragscode.
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Van een bijeenkomst is op grond van artikel 6.4.5 lid 1 van de Gedragscode sprake als 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 als de
gevraagde accreditatie wordt toegekend. De Codecommissie zal er hierna vanuit gaan dat
dit het geval zal zijn. Gelet echter op het feit dat de gastvrijheid het grensbedrag van € 75,-niet overschrijdt, kan in het midden blijven of sprake is van een bijeenkomst of een
manifestatie. In zoverre zal dan ook niet de eis worden gesteld dat het bewijs van de door
[de wetenschappelijke vereniging E] verleende accreditatie alsnog moet worden overgelegd.
In artikel 6.4.4 van de Gedragscode is - voor zover hier van belang - bepaald dat de eisen
die aan gastvrijheid worden gesteld niet alleen gelden voor bijeenkomsten/manifestaties die
direct of indirect door een vergunninghouder worden georganiseerd, maar ook voor
bijeenkomsten/manifestaties die direct of indirect door een vergunninghouder worden
gesponsord. Daarbij geldt dat de sponsoring voorafgaand aan de sponsoring schriftelijk moet
worden vastgelegd in een overeenkomst. Verzoekster heeft geen sponsorovereenkomst bij
haar aanvraag gevoegd. De Codecommissie gaat er echter vanuit dat verzoekster en de
betreffende vergunninghouders de sponsoring voorafgaand aan de sponsoring - op de wijze
zoals voorzien in artikel 6.4.4 onder a - schriftelijk in een overeenkomst zullen vastleggen.
Verzoekster zal alsnog de overeenkomst van sponsoring moeten overleggen. In zoverre is
dit advies voorwaardelijk positief.
Tevens geldt op grond van artikel 6.4.4 van de Gedragscode dat de sponsoring zich niet
mag uitstrekken tot andere kosten dan algemene organisatiekosten en gastvrijheidskosten
met in achtneming van de artikelen 6.4.1 tot en met 6.4.3 van de Gedragscode.
In artikel 6.4.1 van de Gedragscode is - voor zover van belang - 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 de perken blijft en strikt beperkt blijft tot het met de bijeenkomst/manifestatie beoogde
doel. Voorts mag de gastvrijheid zich niet uitstrekken tot anderen dan de deelnemers aan het
inhoudelijke gedeelte van de bijeenkomst/manifestatie en moet deze plaatsvinden op een
passende locatie.
Er is op basis van de overgelegde stukken geen aanleiding om te veronderstellen dat aan
deze vereisten niet wordt voldaan. Er zijn geen aanwijzingen dat de gastvrijheid niet strikt
beperkt blijft tot het met de bijeenkomst/manifestatie beoogde doel. Blijkens het (concept)
programma vindt er geen sociaal programma plaats en de Codecommissie gaat er vanuit dat
op dit punt geen wijzigingen in het programma zullen plaatsvinden. Het verschaffen van een
diner is, gelet op het tijdstip waarop het programma plaatsvindt, als passend aan te merken
en strekt zich niet uit tot anderen dan de deelnemers aan het inhoudelijk gedeelte van de
bijeenkomst/manifestatie. De locatie kan tevens als passend worden aangemerkt, gelet op
het feit dat de deelnemers aan de bijeenkomst/manifestatie allen tevens deelnemers zijn van
het [congres A] (een congres dat in Orlando plaatsvindt) en er geen aanwijzingen zijn dat de
locatie het hoofddoel vormt om deel te nemen aan de bijeenkomst/manifestatie. Het voor het
diner te verstrekken bedrag overschrijdt het (in de toelichting bij artikel 6.4.1. van de
Gedragscode genoemde) grensbedrag van € 75,-- niet en dit bedrag komt de
Codecommissie gelet op de duur van het (avond)programma ook niet onredelijk voor.
Derhalve kan - mede gelet op het bepaalde in artikel 6.4.6 en 6.4.8 van de Gedragscode worden aangenomen dat de gastvrijheid binnen redelijke perken blijft.

2/3

Volledigheidshalve wordt vermeld dat de drie niet-beroepsbeoefenaren, werkzaam bij de
sponsors, op de voet van artikel 7.1.3 slechts in die hoedanigheid bij de
bijeenkomst/manifestatie aanwezig mogen zijn als zij als zodanig herkenbaar zijn,
bijvoorbeeld door het dragen van badges.
Een en ander leidt tot de conclusie dat positief kan worden geadviseerd, mits de sponsoring
in een schriftelijke overeenkomst in de zin van artikel 6.4.4 onder a van de Gedragscode
wordt vastgelegd. Verzoekster dient, zodra zij deze heeft verkregen, de gesloten
sponsorovereenkomst aan de Codecommissie toe te zenden. In het geval geen
sponsorovereenkomst wordt aangegaan, zal de Codecommissie opnieuw om advies moeten
worden gevraagd.
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 10 maart 2017 door mr. B. Brokkaar, voorzitter.
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