Op 16 november 2009 is het volgende advies (A09.100) gegeven.
1. Het verzoek:
Verzoekster heeft het voornemen op een donderdag en vrijdag in november 2009 in Wenen (Oostenrijk) een
symposium te organiseren. Het thema van de bijeenkomst is als volgt omschreven: “xxxxxxxxxxxxxxx”. Als
doelgroep zijn Y-artsen vermeld, die uit een groot aantal landen in Europa afkomstig zullen zijn. De bijeenkomst
neemt een aanvang op donderdag om 18.40 uur en loopt die dag tot 20.15 uur. Daarna volgt een
ontvangstdiner. De volgende dag wordt begonnen om 8.00 uur en doorgegaan tot 15.00 uur, op welk uur de
bijeenkomst wordt beëindigd.
De deelnemers worden één overnachting in een hotel, de reiskosten en de verdere verblijfkosten in rekening
gebracht, die voorshands zijn geschat op € 748,--. Van dit bedrag zal verzoekster ten hoogste € 500,-- per
deelnemer voor haar rekening nemen.
Verzoekster verneemt graag of de gastvrijheid naar de mening van de Codecommissie toelaatbaar is.
2. De beoordeling door de Codecommissie:
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 inhoud van de bijeenkomst door een
wetenschappelijke vereniging of een van de farmaceutische industrie onafhankelijke en door de betrokken
beroepsgroep erkende instantie als wetenschappelijk is aangemerkt. Verzoekster heeft de bijeenkomst
voorgelegd aan de CME. Indien de gevraagde accreditatiepunten – 7 stuks – worden toegekend, kan
aangenomen worden dat van een wetenschappelijke bijeenkomst sprake is. Is dat niet het geval, dan kan op
grond van de thans verstrekte gegevens niet beoordeeld worden of van een wetenschappelijke bijeenkomst
gesproken kan worden. In dat geval zou negatief moeten worden geadviseerd.
In het navolgende zal er van worden uitgegaan dat de gevraagde accreditatie zal worden verleend.
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 deelnemer. Hieraan is voldaan, immers bedraagt de bijdrage die
verzoekster zal dragen
€ 500,00 per deelnemer. Verzoekster zal daarbij wel moeten nagaan of zij de betreffende deelnemers in de
periode van een jaar voorafgaand aan de onderhavige deelneming niet ook al een deel van kosten wegens
gastvrijheid heeft vergoed en of het totaal dan onder de € 1.500,-- is gebleven.
Tenslotte moet nog worden onderzocht of er sprake is van een passende plaats voor de bijeenkomst. De
deelnemers zullen afkomstig zijn uit een groot aantal landen in Europa. De Codecommissie is niet gebleken dat
de gekozen plaats van de bijeenkomst niet passend zou zijn.
Een en ander leidt tot een positief advies onder het voorbehoud dat de aangevraagde accreditatie wordt
verleend. Verzoekster dient het bewijs daarvan aan het secretariaat toe te sturen, zodra zij dit heeft ontvangen.
3. De kosten:
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan verzoekster separaat in
rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Gouda op 16 november 2009 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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