Op 17 september 2008 is het volgende advies (A08.066) gegeven.
1. Het verzoek:
X is voornemens een wetenschappelijke bijeenkomst voor Y-artsen te organiseren en te houden in Brussel,
België, op een vrijdag (n.m.) en zaterdag in oktober 2008. Men wil een aantal neurologen uit tal van (meest
Europese) landen, onder wie ook Nederlandse neurologen, in de gelegenheid stellen daar aanwezig te zijn, wat
de Nederlandse deelnemers betreft uitsluitend bij het dagprogramma van zaterdag. De Codecommissie heeft bij
de aanvraag een gedetailleerd programma ontvangen waaruit de te behandelen onderwerpen blijken alsook de
sprekers die de onderscheidene thema’s zullen behandelen en hun achtergronden.
De bijeenkomst op de zaterdag is voor 9 punten geaccrediteerd, zo deelt aanvraagster mede, onder bijvoeging
van bescheiden.
De kosten voor de reis, voor registratie en hotelverblijf alsmede maaltijden zijn begroot op € 388 voor elk van de
Nederlandse deelnemers. Een specificatie van die kosten is aan de Codecommissie overgelegd. In de aanvraag
is niet met zoveel woorden vermeld welke vormen van gastvrijheid X voor haar rekening wil nemen; daarover
hieronder meer.
X verzoekt de bijeenkomst te toetsen aan de regels van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame, met name
ten aanzien van de buitenlandse locatie.
2. Het oordeel van de Codecommissie:
Ten deze is van toepassing de Uitwerking Normen Gunstbetoon welke is afgeleid van de Gedragscode en
waarin de normen voor gastvrijheid nader zijn uitgewerkt. Uitgangspunten daarbij zijn dat de gastvrijheid binnen
redelijke perken dient te blijven en dat deze gastvrijheid ondergeschikt moet zijn aan het hoofddoel van de
bijeenkomst. De criteria voor de praktische toepassing van deze uitgangspunten zijn eveneens in de Uitwerking
Normen Gunstbetoon vastgelegd en zijn mede afhankelijk van de aard van de te houden bijeenkomst.
Gelet op de verleende accreditatie namens de beroepsverenigingen en op de inhoud van het programma zoals
dat door verzoekster aan de Codecommissie is toegezonden, is voldoende gebleken dat in dit geval sprake is
van een wetenschappelijke bijeenkomst als bedoeld in artikel 7 van de Uitwerking Normen Gunstbetoon.
Voor een dergelijke bijeenkomst geldt dat wordt aangenomen dat de gastvrijheid binnen redelijke perken blijft
(onder meer) indien de voor rekening van de vergunninghouder komende kosten van gastvrijheid (reis, verblijf en
deelname) per beroepsbeoefenaar en per therapeutische klasse niet meer bedragen dan € 500 per keer en €
1500 per jaar. Aanvraagster heeft niet meegedeeld welk bedrag zij voor haar rekening wil nemen, maar de
Codecommissie constateert dat de totale kosten beneden voornoemd maximum blijven zodat, ook indien geen
eigen bijdrage van de Nederlandse deelnemers wordt gevraagd, het voornemen van X aan de vereisten van de
Gedragscode en de Uitwerking Normen Gunstbetoon voldoet. Voorts blijkt uit het programma zelf reeds dat de
gastvrijheid ondergeschikt is aan het hoofddoel van de bijeenkomst.
De bijeenkomst vindt plaats in het buitenland. Gelet op de grote internationale verscheidenheid van deelnemers
(gerekend wordt op 134 deelnemers van wie 16 uit Nederland) ligt het voor de hand dat het symposium in een
ander land dan Nederland plaatsvindt en de relatief kleine groep Nederlandse deelnemers daarheen afreist. 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 deze buitenlandse
locatie, die derhalve als een passende locatie in de zin van artikel 4.b kan worden aangemerkt.
Nu voldaan is aan de eisen van en krachtens de Gedragscode, luidt het advies op alle onderdelen positief.
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 17 september 2008 door mr. M. de Boer, voorzitter.
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