26 maart 2012
ADVIES (AA12.022) 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.
1. Het verzoek:
[X] geeft aan dat er op twee dagen in juni 2012 een bijeenkomst zal plaatsvinden,
getiteld [A], en wel in Oxford, Groot Brittannië. Het doel van de bijeenkomst luidt:
“Provide a high standard of medical education to the future leaders of [ziektebeeld B]
through interactive discussion between [artsen Y] from across Europe; educate [artsen
Y] in most recent practise approaches and research programs”.
De bijeenkomst wordt, aldus [X], georganiseerd door een buitenlandse of internationale
-wetenschappelijke- vereniging of zodanig instituut en staat open voor deelnemers
(beroepsbeoefenaren) uit verschillende landen. De bijeenkomst is gericht op “[artsen
Y]”
De bijeenkomst wordt gehouden in [instelling Z] te Oxford), een naar zeggen excellent
centrum in “management of [ziekteverschijnsel C]”.
Er is een accreditatie aangevraagd bij [organisatie D] en is verkregen (6 punten).
Er worden ca. 40 tot 50 beroepsbeoefenaren verwacht. Achttien deelnemers komen uit
Groot Brittannië; de overige deelnemers komen uit België, Nederland, Zweden,
Denemarken, Noorwegen, Finland, Frankrijk en Duitsland. Er worden ca. 3 deelnemers
uit Nederland verwacht. Voor de locatie is gekozen vanwege de aanwezigheid van een
relevant onderzoeksinstituut.
De bijeenkomst vangt op de eerste dag, 12.00 uur, aan en duurt die dag tot 18.30 uur.
Het programma is gevuld met lezingen en discussie. De volgende dag kent een
soortgelijk programma van 08.30 tot 12.45 uur.
De sprekers/inleiders zijn afkomstig uit Groot-Brittannië, Nederland, België, Zweden,
Denemarken en Duitsland, hoogleraren en/of specialisten, verbonden aan instituten in
deze landen. Er wordt eenmalig een diner verzorgd.
De kosten worden in totaliteit geschat op € 38.735,-- , bij een aantal van 50
deelnemers. De kosten aan overnachting en diner e.d. worden begroot op
respectievelijk 2 x £ 136 (€ 164,--) en £ 48,80 (€ 58,80). De Nederlandse deelnemer
dient hierin en in de kosten van de vliegreis (geraamd op € 200,--) 50% bij te dragen,
zijnde -kennelijk afgerond- : € 298,--.
2. De beoordeling door de Codecommissie:
Tegen de achtergrond van het bepaalde in artikel 12 van de Gedragscode en de
Uitwerking Normen Gunstbetoon (UNG), zoals deze thans luiden (art.4 e.v.) gaat de
Codecommissie er vooralsnog van uit dat de bijeenkomst ofwel betreft een bijeenkomst
als bedoeld in artikel B7, aanhef onder a dan wel onder b aldaar en -in ieder geval- de
inhoud ervan geheel onafhankelijk van de vergunninghouder wordt georganiseerd. De
Codecommissie maakt dit voorbehoud nu de toetsing door de [organisatie D] niet
bekend is, maar veronderstelt dat ook deze de objectiviteit van de inhoud van de
bijeenkomst beoogt, als bedoeld in en conform aan de onder artikel B7 b, onder i
bedoelde voorwaarden. Mochten er banden bestaan tussen de sprekers en de
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vergunninghouder/vergunninghouders - de cv’s geven daar geen blijk van maar zijn
niet volledig - dan zullen die, gelet op het bepaalde in artikel B 8, onder a UNGvoorafgaande aan de bijeenkomst bekend dienen te worden gemaakt.
De inhoud van het programma geeft, nu van een recreatief en/of sociaal/cultureel
element niet blijkt, geen aanleiding te veronderstellen dat de te verlenen gastvrijheid
niet ondergeschikt is aan het hoofddoel van de samenkomst.
Gelet op de bijdrage van de zijde van [X] kan er vooralsnog van worden uitgegaan dat
voldaan wordt aan het criterium dat de ter zake de bijeenkomst te verlenen gastvrijheid
binnen redelijke perken dient te blijven.
In aanmerking nemende (a) de inhoud van het programma, (b) het internationale
karakter van de bijeenkomst met beroepsbeoefenaars uit verschillende landen van wie
slechts ca. drie uit Nederland afkomstig zijn, (c) de kennelijke aanwezigheid van een
relevant onderzoeksinstituut, waar ook de bijeenkomst plaatsvindt, en waar (d) aldus
aannemelijk is dat de locatie op zichzelf niet het hoofddoel vormt voor de
beroepsbeoefenaar om aan de bijeenkomst deel te nemen, bestaat er geen althans
onvoldoende reden aan te nemen dat deze locatie niet passend is.
Het vorenstaande leidt ertoe dat het advies positief kan luiden.
3. De kosten
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan
verzoekster separaat in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Gouda op 26 maart 2012 door mr. L.A.J. Nuijten, voorzitter.
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