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Samenvatting:

Preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst

ADVIES (AA17.020) 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 [de heer Y] van 1
maart 2017.
1. De aanvraag
Op [twee dagen in 2017] organiseert [instituut Z] in Bern (Zwitserland) een bijeenkomst
onder de titel “[A]”. Aan deze bijeenkomst zullen ongeveer 20 beroepsbeoefenaren uit
verschillende landen deelnemen. De kosten wegens reis en verblijf bedragen voor
deelnemers uit Nederland € 951,-- van welk bedrag verzoekster de helft voor haar rekening
wil nemen.
Verzoekster vraagt een en ander te toetsen aan de Code.
2. De beoordeling
In artikel 6.4.1 van de Code is bepaald dat vergunninghouders er bij het verlenen van
gastvrijheid aan beroepsbeoefenaren in het kader van bijeenkomsten en manifestaties zorg
voor dragen dat de gastvrijheid binnen redelijke perken blijft, strikt beperkt blijft tot het met de
bijeenkomst of manifestatie beoogde doel en zich niet uitstrekt tot anderen dan de
deelnemers aan het inhoudelijke gedeelte van de bijeenkomst of manifestatie. Voorts moet
de bijeenkomst of manifestatie op een passende locatie plaats vinden.
In de hierop volgende artikelen worden verschillende normen gegeven voor bijeenkomsten
en voor manifestaties. De Codecommissie zal daarom allereerst moeten nagaan of in deze
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. Hiervan
kan uitgegaan worden indien de gevraagde accreditatie wordt toegekend. In het navolgende
zal de Codecommissie er van uit gaan dat de accreditatie wordt toegekend. Mocht dat niet
het geval zijn, dan zal verzoekster zich opnieuw tot de Codecommissie moeten richten. Er
zal dan ook van een bijeenkomst in de zin van de Code worden uitgegaan.
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Artikel 6.4.5 van de Code behelst de normen voor gastvrijheid binnen redelijke perken
wanneer van een bijeenkomst kan worden uitgegaan. Aan deze normen wordt voldaan, of
daarbij nu wordt uitgegaan van het maximum bedrag van € 500,-- per keer of van de norm
dat de beroepsbeoefenaar tenminste 50 % van de kosten zelf moet dragen.
De Codecommissie heeft geen aanwijzingen gevonden dat niet aan de tweede en de derde
norm van artikel 6.4.1 zal worden voldaan. Er rest dan de vraag of de bijeenkomst op een
passende locatie plaats zal vinden. Deze vraag kan bevestigend worden beantwoord, nu de
bijeenkomst op de universiteit [B] zal worden gehouden en georganiseerd wordt door een
medisch instituut aldaar.
Een en ander leidt tot een positief advies onder de voorwaarde dat de gevraagde
accreditatie wordt toegekend. Verzoekster zal bewijs daarvan aan de Codecommissie
moeten toezenden, zodra dit verkregen is.
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 20 maart 2017 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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