Op 8 december 2009 is het volgende advies (A09.105) gegeven.
1. Het verzoek van X:
Verzoekster heeft het voornemen van een vrijdag tot en met zondag in februari 2010 in Brussel (België) voor de
vierde keer “Y” te organiseren, onder de naam “Z”. Het is een symposium waar internationale A-experts de
aanwezige A-specialisten voorzien van de laatste recente ontwikkelingen in de behandeling van ziekte A met de
focus op preklinisch onderzoek.
Bij advies van 18 december 2007, A07.053, heeft de Commissie voor de eerste “Y”, welke werd gehouden in
Barcelona (Spanje) een positief advies afgegeven.
Aan de eerste en de derde editie heeft verzoekster niet met Nederlandse specialisten deelgenomen.
Er worden tussen de 150 en 200 deelnemers verwacht uit een groot aantal Europese landen. Voor de
bijeenkomst worden maximaal 8-12 Nederlandse specialisten uitgenodigd.
De deelnemers aan de bijeenkomst komen op vrijdagavond aan. Afhankelijk van het tijdstip van aankomst
kunnen zij deelnemen aan een buffet. Het programma voorziet op zaterdag onder meer in verschillende
voordrachten. Op zondag wordt onder andere een cursus statistiek gegeven. De bijeenkomst eindigt op die dag
om 12.30 uur met een lunch waarna het vertrek van de deelnemers is voorzien. De deelnemers kunnen ervoor
kiezen alleen de eerste dag bij te wonen.
De gastvrijheid zal bestaan uit de reis- en verblijfskosten, die per deelnemer maximaal € 500,= bedragen.
Verzoekster heeft het voornemen de Nederlandse deelnemers voor dit bedrag gastvrijheid te verlenen.
Accreditatie is verleend.
Verzoekster vraagt te toetsen of een en ander in overeenstemming is met de bepalingen van de Gedragscode
Geneesmiddelenreclame.
2. Het oordeel van de Codecommissie:
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
wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijke 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 voor de betrokken
beroepsgroep erkende instantie als wetenschappelijk is aangemerkt.
Nu accreditatie is verleend wordt er van uitgegaan dat de bijeenkomst wetenschappelijk van aard is.
Voor de vraag of de bijeenkomst voldoet aan de in de Uitwerking Normen Gunstbetoon gestelde criteria zal
tevens moeten worden beoordeeld of de gastvrijheid binnen redelijke grenzen blijft en ondergeschikt is aan het
hoofddoel van de bijeenkomst. Bovendien zal moeten worden beoordeeld of sprake is van een passende locatie,
als bedoeld in artikel B.4. van de Uitwerking Normen Gunstbetoon.
Aan het criterium van ondergeschiktheid van gastvrijheid aan het doel van de bijeenkomst is voldaan. Er is geen
sociaal programma.
Bij een wetenschappelijke bijeenkomst als de onderhavige blijft de gastvrijheid binnen redelijke grenzen,
wanneer de voor rekening van de vergunninghouder komende kosten van gastvrijheid per beroepsoefenaar en
per therapeutische klasse niet meer bedragen dan € 500,= per keer en € 1.500,= per jaar. Hieraan is voldaan.
Verzoekster neemt immers een bedrag van maximaal € 500,= van de kosten per beroepsbeoefenaar voor haar
rekening.
Bovendien acht de Codecommissie een objectieve rechtvaardigingsgrond aanwezig de bijeenkomst in Brussel
(België) te laten plaatsvinden. Zowel de deelnemers als de sprekers komen uit meerdere Europese landen.
Een en ander leidt tot een positief advies.
3. De kosten:
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten separaat aan X in rekening
zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Gouda op 8 december 2009 door mr. A.H.E. van der Pol, voorzitter.
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