Op 5 mei 2009 is het volgende advies (A09.047) gegeven.

1. Het verzoek:
In mei 2009 organiseert X een bijeenkomst in Wenen (Oostenrijk) met als thema “Y”. Voor
de bijeenkomst worden artsen uitgenodigd uit meerdere Europese landen, onder wie
ongeveer drie deelnemers uit Nederland.
De bijeenkomst neemt een aanvang op een vrijdag in mei om 13.00 uur en duurt die dag tot
17.45 uur. Op zaterdag zijn activiteiten voorzien tussen 9.00 uur en 17.45 uur. De reis- en
verblijfskosten bedragen per deelnemer € 550,-- , waarbij als uitgangspunt geldt dat de
deelnemers op de eerste dag naar Wenen vliegen en de volgende dag ook weer terug naar
Nederland. Verzoekster heeft het voornemen van deze kosten € 500,-- dan wel 50% voor
haar rekening te nemen.

2. De beoordeling:
Blijkens artikel 12 van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame dragen
vergunningshouders er zorg voor dat bij het verlenen van gastvrijheid aan
beroepsbeoefenaren in het kader van samenkomsten de gastvrijheid binnen redelijke
grenzen blijft en ondergeschikt is aan het met de samenkomst beoogde doel. In de
Uitwerking Normen Gunstbetoon artikelen 12 en 13, 16 t/m 22 Gedragscode
Geneesmiddelenreclame wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijke
bijeenkomsten en overige bijeenkomsten.
Van een wetenschappelijke bijeenkomst is onder meer 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. Uit het verzoek blijkt dat Z het programma heeft geaccrediteerd met 10 DFP
points. Er kan daarom van uit worden gegaan dat in dit geval van een wetenschappelijke
bijeenkomst sprake is.
Bij een wetenschappelijke bijeenkomst blijft de gastvrijheid binnen redelijke grenzen
wanneer de voor rekening van de vergunninghouder komende kosten van gastvrijheid per
beroepsbeoefenaar en per therapeutische klasse niet meer bedragen dan € 500,-- per keer
en € 1.500,-- per jaar of de beroepsbeoefenaar tenminste 50 % van alle kosten zelf draagt.
Verzoekster laat in het midden welke vergoeding zij voor haar rekening wil nemen. De
Codecommissie kan zich daarmee verenigen, mits de zojuist aangegeven grenzen maar
niet worden overschreden.
Tenslotte moet worden nagegaan of de locatie van de bijeen komst passend is. De
Codecommissie is van oordeel dat deze vraag bevestigend kan worden beantwoord, nu de
bijeenkomst zal worden bezocht door deelnemers uit een groot aantal landen in Europa.

Een en ander leidt tot een positief advies.
Volledigheidshalve wordt hier nog aan toegevoegd dat de vraag of met een verkort advies
kan worden volstaan, ontkennend wordt beantwoord. Dit zou wel het geval zijn geweest
indien de bijeenkomst op dezelfde plaats zou worden georganiseerd als het geval was bij
het uitbrengen van het advies 15 oktober 2008. Dat advies betrof evenwel een bijeenkomst
in Praag terwijl het nu om een bijeenkomst in Wenen gaat.

3. De kosten:
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten separaat
aan verzoekster in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Gouda op 5 mei 2009 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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