Op 21 april 2009 is het volgende advies (A09.036) gegeven.

1. Het verzoek van X:
Van zondag 20 september 2009 tot en met woensdag 23 september 2009 wordt in Berlijn een Congres
gehouden. Voorafgaand daaraan organiseert X op vrijdag en zaterdag eveneens in Berlijn een Workshop. Dit is
een nascholingscursus voor Y-artsen die tot doel heeft training op het gebied van Z-geneeskunde.
De workshop is geaccrediteerd voor 11 punten.
De Workshop staat alleen open voor Y-artsen uit Nederland. X verwacht 30 deelnemers aan de Workshop.
Het Congres staat open voor deskundigen uit heel Europa op het terrein van onderzoek en behandeling van
ziekte Z en beoogt onder meer bekendheid te geven aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van het
onderzoek en de behandeling van Z-geneeskunde.
X heeft het voornemen aan de deelnemende ziekenhuisapothekers gastvrijheid te verlenen voor het bijwonen
van zowel het Congres als voor de Workshop, door een financiële bijdrage te geven in de kosten van vervoer,
maaltijden en logies.
De kosten per deelnemer bedragen € 1993,00. X wil daarvan € 996,50, derhalve de helft, voor haar rekening
nemen. De deelnemers dienen bovendien zelf hun registratiekosten van € 825,00 tot € 895,00 voor het Congres
te dragen.
X verzoekt preventieve toetsing van haar voornemen tot het verlenen van de hiervoor genoemde gastvrijheid.

2. De beoordeling door de Commissie:
Ingevolge artikel 12 van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame dragen vergunninghouders 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, hierna ook Uitwerking
Normen Gunstbetoon, wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijke bijeenkomsten en
overige bijeenkomsten.
Blijkens artikel 7.a van de Uitwerking Normen Gunstbetoon is onder meer sprake van een wetenschappelijke
bijeenkomst indien de inhoud van de bijeenkomst door een wetenschappelijke vereniging of een van de
farmaceutische industrie onafhankelijke en door de beroepsgroep erkende instantie als wetenschappelijk is
aangemerkt.
Dit is het geval nu accreditatie is verleend voor 11 punten.
Bij een wetenschappelijke bijeenkomst als bedoeld in artikel 7.a. van de Normen Uitwerking Gunstbetoon 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 € 500,00 per keer en
€ 1500,00 per jaar of indien de beroepsbeoefenaar tenminste 50% van alle kosten zelf draagt.
Nu de deelnemende ziekenhuisapotheker zelf tenminste 50 % van de kosten dient te dragen blijft de door X
aangeboden gastvrijheid binnen de grenzen als gesteld in de Normen Uitwerking Gunstbetoon.
Hoewel de workshop een geheel Nederlandse aangelegenheid is, is toelaatbaar dat deze wordt gehouden in
Berlijn, nu de workshop aansluit bij het Congres, zowel in tijd als naar inhoud en het Congres bedoeld is voor
beroepsbeoefenaren uit heel Europa, die werkzaam zijn op het gebied Z. De kosten voor vervoer, overnachting
en maaltijden zijn niet excessief te noemen.
De conclusie is dan ook dat het door X voorgenomen gunstbetoon voor de bijeenkomst in Berlijn toelaatbaar is.

3. De kosten:
De Codecommissie bepaalt dat de aan de adviesaanvraag verbonden kosten separaat aan verzoekster in
rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Gouda op 21 april 2009 door mr. J.A.J. Peeters, voorzitter.
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