Op 29 januari 2009 is het volgende advies (A09.004) gegeven.

1. Het verzoek van X:
X organiseert een bijeenkomst voor Y-artsen in maart 2009 in Berlijn, Duitsland. Ten tijde van de aanvraag
waren 142 deelnemers aangemeld uit verschillende landen in Europa, waaronder 10 uit Nederland.
Aan de deelnemers zullen lezingen worden aangeboden en er zal gelegenheid tot discussie zijn. Het programma
vangt aan op vrijdag om 14.00 uur en eindigt om 18.00 uur en duurt op zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur.
De lezingen worden gegeven door hoogleraren verbonden aan universiteiten in onder andere Leiden, Lausanne
en Milaan en door medisch specialisten verbonden aan klinieken in onder meer Zürich, Parijs, Palo Alto (USA),
Leiden en Montpellier.
Aan deze bijeenkomst is geen sociaal programma verbonden.
X wil de Nederlandse deelnemers gastvrijheid aanbieden in de vorm van een hotelovernachting, reiskosten en
maaltijden, tezamen begroot op een bedrag van € 474.
Accreditatie is aangevraagd.
X verzoekt haar voornemen tot het faciliteren van deze bijeenkomst te toetsen aan artikel 12 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,
hierna ook Uitwerking Normen Gunstbetoon, wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijke
bijeenkomsten en overige bijeenkomsten.
Blijkens artikel 7c van de Uitwerking Normen Gunstbetoon is onder meer sprake van een wetenschappelijke
bijeenkomst indien de organisatie in handen is of plaatsvindt in opdracht van een bedrijf en de bijeenkomst door
de Codecommissie preventief is beoordeeld op inhoud en te verlenen gastvrijheid. Daarbij gaat het erom dat de
objectiviteit van de presentaties voldoende is gewaarborgd en dat het programma voorziet in een onafhankelijke
informatiebehoefte van de beroepsbeoefenaren.
De Codecommissie is van oordeel dat aan deze eisen is voldaan.
Gelet op de inhoud van het programma zoals dat door X aan de Codecommissie is toegezonden, is voldoende
gebleken dat in dit geval sprake is van een wetenschappelijke bijeenkomst. Er mag van worden uitgegaan dat de
objectiviteit en onafhankelijkheid van de door X voorgestelde sprekers voldoende is gewaarborgd.
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 beroepsbeoefenaar
en per therapeutische klasse niet meer bedragen dan € 500 per keer en € 1.500 per jaar. Aan deze eis wordt in
dit geval voldaan nu de voor rekening van X komende kosten van gastvrijheid € 471 bedragen.
De bijeenkomst vindt plaats in het buitenland. Gelet op de grote internationale verscheidenheid van deelnemers
ligt het voor de hand dat het symposium in een ander land dan Nederland plaatsvindt. Er is dus sprake van een
internationaal georiënteerde bijeenkomst als bedoeld in artikel 10.b. van de Uitwerking Normen Gunstbetoon,
tevens implicerende een objectieve rechtvaardiging voor de keuze van de buitenlandse locatie, die derhalve als
een passende locatie in de zin van artikel 4.b. kan worden aangemerkt.
De conclusie uit het bovenstaande is dat de voorgenomen bijeenkomst in overeenstemming is met de
Gedragscode zodat het advies van de Codecommissie positief luidt.

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 29 januari 2009 door mr. A.H.E. van der Pol, voorzitter.

