Op 19 maart 2008 is het volgende advies (A08.021) gegeven.
1. Het verzoek:
X is voornemens om in mei 2008 een door haar bedrijf georganiseerd symposium te houden in Madrid. Doel van
de bijeenkomst is de diagnose, behandeling en consequenties van ziekte Y te bespreken met collega’s en
experts uit de hele wereld. De doelgroep bestaat uit Z-artsen uit een groot aantal landen. Nadere bijzonderheden
waaronder een gedetailleerd programma zijn met de aanvraag meegezonden.
De kosten voor de reis en voor het hotelverblijf alsmede maaltijden zijn begroot op € 740 voor elk van de
Nederlandse deelnemers. Van hen wordt een eigen bijdrage gevraagd, zodanig dat X niet meer dan € 500 van
de kosten van gastvrijheid voor haar rekening neemt.
X verzoekt de bijeenkomst te toetsen aan de regels van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame.
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 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 – door de vergunninghouder georganiseerde - bijeenkomst geldt dat wordt aangenomen dat
de gastvrijheid binnen redelijke perken blijft indien de vergunninghouder ten hoogste € 500 van de kosten van
gastvrijheid (reis, verblijf en deelname) voor haar rekening neemt. Aan deze eis wordt in dit geval voldaan.
Voorts mag worden aangenomen dat de gastvrijheid ondergeschikt is aan het hoofddoel van de bijeenkomst. De
eerste dag wordt van 09.30 tot 17.00 uur besteed aan de behandeling van wetenschappelijke thema’s en voor
de 18e is van 09.00 tot 12.00 uur een ‘meet the expert session’ gepland, waarna de deelnemers huiswaarts
kunnen.
De bijeenkomst vindt plaats in het buitenland, te weten Spanje. Gelet op de grote internationale verscheidenheid
van deelnemers – circa 248 van wie 9 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 een
objectieve rechtvaardiging voor de keuze van de buitenlandse locatie.
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 aan X Nederland separaat in
rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Gouda op 19 maart 2008 door mr. M. de Boer, voorzitter.

