Op 18 mei 2006 is het volgende advies (A06.013) gegeven.

1. Het verzoek van de aanvrager (A):
Het centrale hoofdkantoor van A is voornemens gedurende 2 dagen in mei 2006 een
bijeenkomst te organiseren, die zal plaats hebben in B (buitenland). Het doel van de
bijeenkomst is na- dan wel bijscholing van artsen, gespecialiseerd in de behandeling van Xpatiënten. De deelnemers zullen op vrijdag in de namiddag naar B vliegen. Op zaterdag de
gehele dag en op zondag ’s ochtends zullen er voordrachten en workshops worden gehouden.
Op zondagmiddag wordt teruggevlogen vanuit B. De kosten van de deelnemers zullen circa
€ 400 bedragen en zijn inclusief de vluchten van Amsterdam naar B, 2 overnachtingen,
lunches en diners alsook transfers naar het hotel, waar de bijeenkomst wordt georganiseerd.
A zal per deelnemer een bedrag van € 500 bijdragen. A kan niet aangeven hoe hoog de totale
kosten zullen zijn, omdat zij de bijeenkomst niet organiseert, maar zal nimmer meer dan het
zojuist genoemde bedrag vergoeden. Mochten de totale kosten hoger uitvallen, dan zal de
eigen bijdrage van de deelnemers worden verhoogd.

2. Het oordeel van de Codecommissie:
Blijkens artikel 12 van de Gedragscode Geneesmiddelen reclame 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 van de Gedragscode wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijke
bijeenkomsten en overige bijeenkomsten. Van een wetenschappelijke bijeenkomst is onder
andere sprake indien de organisatie in handen is van een bedrijf en de bijeenkomst preventief
is beoordeeld op de inhoud en de te verlenen gastvrijheid door de Codecommissie.
De organisatie is in dit geval in handen van een bedrijf. De Codecommissie moet daarom
beoordelen of de bijeenkomst als wetenschappelijk kan worden aangemerkt en of de
gastvrijheid binnen redelijke grenzen blijft. Uit het programma maakt de Codecommissie op
dat de voordrachten en workshops worden gegeven door sprekers uit verschillende landen
die vrij zijn geweest om te bepalen wat de inhoud van hun bijdrage zal zijn. A heeft
opgegeven dat slechts één spreker specifieke banden met A heeft, te weten de heer Z, die
werkzaam is bij de sectie X bij het hoofdkantoor van A in O (buitenland). De heer Z houdt
een voordracht van 3 kwartier op de eerste dag en is voorts betrokken bij een case study aan
het einde van die dag. Een en ander leidt de Codecommissie tot de conclusie dat voorshands
wel kan worden aangenomen dat van een wetenschappelijke bijeenkomst sprake is. Waar er
vanuit geheel Europa ongeveer 300 deelnemers zullen zijn, waaronder vier uit Nederland,
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mag worden aangenomen dat de voordrachten en de informele contacten die daarmee
gepaard gaan, in een behoefte voorzien.
De gastvrijheid zal hoe dan ook niet meer bedragen dan € 500 per deelnemer. Daarmee is
gegeven dat de gastvrijheid de grenzen van wat redelijk is niet overschrijden.
Waar de bijeenkomst in het buitenland wordt georganiseerd, moet ten slotte nog worden
nagegaan of daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond aanwezig is. Het gaat in dit
geval om een bijeenkomst die door deelnemers uit geheel Europa zal worden bezocht. Dit
brengt reeds direct mee dat niet snel kan worden gezegd dat een bepaalde plaats niet
gerechtvaardigd is. Waar bovendien slechts enkele deelnemers uit Nederland afkomstig
zullen zijn, is er voldoende reden om te aanvaarden dat de bijeenkomst elders in Europa zal
plaats hebben. De Codecommissie heeft geen aanwijzingen dat de plaats van de bijeenkomst
onaanvaardbaar zou zijn en meer in het bijzonder gekozen zou zijn om andere redenen dan
om redenen die direct met het organiseren van de bijeenkomst te maken hebben.
Een en ander leidt er toe dat de Codecommissie positief kan adviseren.

3. De kosten:
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan A separaat
in rekening zullen worden gebracht.

