Op 13 maart 2009 is het volgende advies (A09.016) gegeven.

1. Het verzoek:
X heeft zich tot de Codecommissie gewend met het verzoek een door haar te organiseren bijeenkomst te
toetsen aan de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. De bijeenkomst zal plaatsvinden in Nice, Frankrijk, in
april 2009. De doelgroep bestaat uit Y-artsen, naar de Codecommissie begrijpt, afkomstig uit verscheidene
Europese landen. Een gedetailleerd programma van de bijeenkomst en curricula van de inleiders is met de
adviesaanvraag meegestuurd. Het gaat om een groot aantal sprekers, eveneens afkomstig uit tal van Europese
landen. Er is accreditatie aangevraagd, waarvoor de procedure nog lopende is.
De bijeenkomst duurt van woensdag 14.00 uur tot de volgende dag circa 13.30 uur. Er zijn geen sociale
activiteiten voorzien. Alle kosten van reis en verblijf zullen door X worden betaald, zo deelt zij mee. Deze kosten
zijn begroot op € 762 per deelnemer, waarvan € 500 voor de vliegreis en € 167 voor de hotelkamer incl. ontbijt.

2. De beoordeling door 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 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. Op grond van de curricula van de sprekers – veelal verbonden aan
universiteiten en wetenschappelijke instellingen - mag ervan worden uitgegaan dat hun objectiviteit en
onafhankelijkheid voldoende zijn gewaarborgd. Met de eventuele accreditatie kon (nog) geen rekening gehouden
aangezien deze nog in aanvraag is.
Voor een bijeenkomst als deze 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.
Aan deze eis wordt in dit geval niet voldaan. De door X te betalen kosten van reis en verblijf (€ 762 per
deelnemer) overschrijden immers het hiervoor genoemde maximum van € 500. Alleen indien door de
deelnemers een eigen bijdrage van tenminste € 262 mocht worden betaald, kan gezegd worden dat de
gastvrijheid in overeenstemming is met de vereisten van de Code. [Mocht accreditatie worden verleend, dan
verandert dat de situatie slechts in zo verre, dat dan tevens gekozen kan worden voor een eigen bijdrage van
tenminste 50% door de deelnemers van de kosten van reis en verblijf].
Wel mag worden aangenomen dat de gastvrijheid ondergeschikt is aan het hoofddoel van de bijeenkomst.
De bijeenkomst vindt plaats in het buitenland. Gelet op de internationale verscheidenheid van deelnemers vanuit
de EU is het begrijpelijk dat deze bijeenkomst in een ander Europees land dan Nederland plaatsvindt en de
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 op grond van de thans voorliggende informatie niet voldaan wordt aan de eisen van en krachtens de
Gedragscode Geneesmiddelenreclame, luidt het advies van de Codecommissie negatief.
3. Kosten:
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan verzoekster separaat in
rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Gouda op 13 maart 2009 door mr. M. de Boer, voorzitter.

