Op 6 juni 2007 is het volgende advies (A07.028) gegeven.

1. Het verzoek:
In oktober 2007 zal een bijeenkomst worden gepland in gebouwen van de Universiteit van
Montreal in Canada. De bijeenkomst staat open voor Canadese en Nederlandse x-artsen,
werkzaam op het gebied van de x geneeskunde. Er wordt verwacht dat er 70 tot 75
deelnemers uit Nederland en ongeveer 60 uit Canada aan de bijeenkomst zullen deelnemen.
Voorts zullen ongeveer 8 tot 10 medewerkers van X meegaan. De kosten per deelnemer
vanuit Nederland bedragen € 1.900, waarvan de helft zal worden gedragen door X.

2. De beoordeling:
Blijkens 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 bijeenkomsten en overige bijeenkomsten. Van een wetenschappelijke
bijeenkomst is onder meer sprake indien de organisatie in handen is van een
samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren, wetenschappelijke organisaties of andere
van de farmaceutische industrie onafhankelijke groeperingen of instanties. Er moet dan aan
een aantal voorwaarden zijn voldaan. De organisator moet de inhoud van het programma
bepalen, waarbij de onderwerpkeuze tot stand moet komen op basis van de onafhankelijke
behoefte van beroepsbeoefenaren, voorts moet de organisator op keuze van de sprekers, de
locatie, de duur van de samenkomst en voor wie deze open staat bepalen.
Aan deze voorwaarden is naar het inzicht van de Codecommissie voldaan. Immers is de
bijeenkomst een initiatief van een programmacommissie bestaande uit specialisten op
cardiovasculair gebied uit Nederland en Canada. Het programma houdt niets in dat er op
wijst dat X invloed heeft uitgeoefend op één of meer van de aspecten die zojuist zijn
genoemd.
Bij een wetenschappelijke bijeenkomst geldt dat de gastvrijheid binnen redelijke grenzen
blijft indien de beroepsbeoefenaar tenminste 50% van alle reis- en verblijfskosten en de
kosten van deelname zelf draagt. In het onderhavige geval is hieraan voldaan.
Tenslotte moet nog worden nagegaan of er een objectieve rechtvaardigingsgrond is voor de
plaats van de samenkomst. Het gaat in deze om een samenkomst die door specialisten uit
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zowel Nederland als Canada zal worden bezocht, waarbij ook de sprekers uit beide landen
afkomstig zijn. Bij deze stand van zaken is een objectieve rechtvaardigingsgrond aanwezig.
Hieraan valt nog toe te voegen dat de aanvraag geen gegevens bevat op grond waarvan de
Codecommissie zou moeten concluderen dat er aanwijsbare redenen zijn waarom de
samenkomst niet in Canada georganiseerd zou mogen worden.
Een en ander leidt de Codecommissie tot een positief advies.

3. De kosten:
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten separaat aan Y
in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Gouda op 6 juni 2007 door mr. P.A. Offers, voorzitter.

