Op 31 maart 2009 is het volgende advies (A09.030) gegeven.

1. Het verzoek:
Twee universiteiten (Londen en Genève) organiseren in juni 2009 een symposium onder de naam European
Masterclass of X Physiology and Pathophysiology for the clinican in Genève (Zwitserland). De bijeenkomst zal
worden bijgewoond door 120 deelnemers uit een groot aantal landen, zowel in als buiten Europa. Vanuit
Nederland worden 3 deelnemers verwacht. Zij zullen de gast zijn van de organisatie, geen registratiekosten
hebben en worden uitgenodigd voor lunches en diners. De reiskosten van deze deelnemers zullen worden
vergoed tot een bedrag van € 300,-- door de Foundation Y.
De bijeenkomst neemt een aanvang op vrijdag om 8.15 uur en wordt afgesloten op zaterdag om 12.15 uur.
Verzoekster heeft opgegeven dat de kosten van de vlucht Amsterdam – Genève € 275,-- tot € 325,-- bedragen,
die van de hotelovernachting (2 x) € 300,-- tot € 350,-- en die van diner en lunch € 50,--.

2. Het oordeel van de Codecommissie:
Blijkens artikel 12 van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame dragen vergunninghouders en 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 andere sprake indien de organisatie van de bijeenkomst in
handen is van een samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren, wetenschappelijke organisaties of andere
van de farmaceutische industrie onafhankelijke groeperingen of instanties. In het onderhavige geval kan hiervan
gesproken worden. De organisatie is immers in handen van aan de bovengenoemde universiteiten verbonden
hoogleraren.
Bij een wetenschappelijke bijeenkomst 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 of de beroepsbeoefenaar tenminste 50% van alle
kosten zelf draagt. Verzoekster heeft aangegeven € 500,-- per deelnemer dan wel de helft van diens kosten
wegens gastvrijheid voor haar rekening te willen nemen. De kosten per deelnemer zullen tussen de € 625,-- en
de € 725,-- liggen. Hierbij is er rekening mee gehouden dat bepaalde boven al genoemde kosten niet door de
deelnemers zullen behoeven te worden gedragen. Dit is in overeenstemming met de op dit punt geldende
normen.
Dat de gastvrijheid ondergeschikt is aan het met de bijeenkomst beoogde doel staat voldoende vast. Er is geen
enkele aanwijzing van het tegendeel.
Tenslotte moet worden nagegaan of de plaats van de bijeenkomst passend is. De Codecommissie beantwoordt
deze vraag in bevestigende zin. Er komen deelnemers uit een groot aantal landen. Een dergelijke bijeenkomst
kan zonder twijfel in Genève gehouden 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 verzoekster in
rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Gouda op 31 maart 2009 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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