Op 12 mei 2011 is het volgende advies (A11.038) gegeven.
1. Het verzoek:
X is voornemens een bijeenkomst te organiseren in Hamburg, Duitsland, in september
2011 onder de naam “Y”, voor beroepsbeoefenaren uit een groot aantal – voornamelijk
Europese – landen. De bijeenkomst is bedoeld voor A-artsen, B-artsen, C-artsen en Dartsen. Doel van de bijeenkomst is het verdiepen en verbreden van wetenschappelijke
kennis en interdisciplinaire uitwisseling van wetenschappelijke en klinische ervaringen.
Bij positief CGR advies zal accreditatie worden aangevraagd bij Z.
Een gedetailleerd programma is met de aanvraag meegezonden. Het wetenschappelijk
gedeelte van de bijeenkomst begint op vrijdag om 13.00 uur en duurt tot 17.15 uur (in
het programma is vermeld 01.00 resp. 05.15 uur, maar dit is kennelijk een vergissing).
Daags daarna eindigt het programma om 16.00 uur, waarna de bijeenkomst wordt
afgesloten. De sprekers en de door hen te behandelen onderwerpen zijn in het
programma vermeld; ook curricula van de sprekers zijn bijgevoegd.
De kosten van gastvrijheid – kosten van reis, verblijf en maaltijden – zijn begroot op
€ 589 per deelnemer, waarvan X € 500 voor haar rekening wil nemen. Voor het overige
wordt een eigen bijdrage gevraagd.
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.
Nu (nog) geen accreditatie is verleend, kan op die grond niet worden uitgegaan van het
wetenschappelijk karakter van de bijeenkomst. Evenwel, gelet op de inhoud van het
programma zoals dat door verzoekster aan de Codecommissie is toegezonden, is
voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat in dit geval sprake is van een
wetenschappelijke bijeenkomst als bedoeld in artikel 7 van de Uitwerking Normen
Gunstbetoon; dit uiteraard onder voorbehoud van een dienovereenkomstig oordeel van
de accreditatie-instelling, welk oordeel beslissend moet worden geacht. Gelet op de
bijzonderheden welke omtrent de sprekers zijn verstrekt mag er voorts van worden
uitgegaan dat de objectiviteit en onafhankelijkheid van de sprekers voldoende zijn
gewaarborgd.
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. Aan deze eis wordt in dit geval voldaan. Voorts mag worden
aangenomen dat de gastvrijheid ondergeschikt is aan het hoofddoel van de
bijeenkomst.
De bijeenkomst vindt plaats in Duitsland. Er worden 100 beroepsbeoefenaars als
deelnemer verwacht, van wie 3 uit Nederland. Gezien de internationale
verscheidenheid van deelnemers is het begrijpelijk en aanvaardbaar dat het
symposium in een ander land dan Nederland plaatsvindt en de relatief kleine groep
Nederlandse deelnemers daarheen reist. Er is dus sprake van een internationaal
georiënteerde bijeenkomst als bedoeld in de Uitwerking Normen Gunstbetoon, die
tevens een objectieve rechtvaardiging inhoudt voor de keuze van deze buitenlandse
locatie. Deze kan dan ook 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
Geneesmiddelenreclame, luidt het advies van de Codecommissie positief, met het
eerder genoemde voorbehoud dat de accreditatie-instelling van oordeel is dat de
bijeenkomst is aan te merken als een wetenschappelijke bijeenkomst.
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 12 mei 2011 door mr. M. de Boer, voorzitter.
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