Op 18 augustus 2009 is het volgende advies (A09.067) gegeven.
1. Het verzoek:
Het Europese hoofdkantoor van X is voornemens een wetenschappelijke bijeenkomst te houden in Parijs in de
loop van januari 2010. X wenst Nederlandse Y-artsen en Z-artsen uit te nodigen aan de bijeenkomst deel te
nemen.
Een dergelijke bijeenkomst wordt elk jaar georganiseerd in het kader van de activiteiten van X op het gebied van
ziekte A, aldus X. Zo ook in 2008 en 2009. X vraagt advies op basis van het programma van januari 2009 (dat bij
de aanvraag is gevoegd) en stelt dat de programma’s elk jaar vergelijkbaar zijn wat betreft de organisatie en de
balans in het programma. Aangezien X tijdig wil beschikken over een advies van de Codecommissie en lang
tevoren de mogelijke deelnemers wil uitnodigen, vraagt zij nu reeds advies met mededeling dat zij te zijner tijd,
als het programma en de locatie van de bijeenkomst van 2010 bekend zijn, opnieuw advies zal aanvragen.
Volgens een voorlopige schatting zullen de kosten voor gastvrijheid € 600 per deelnemer bedragen, waarvan X €
500 voor haar rekening zal nemen (eigen bijdrage dus € 100). Deze kosten zijn in de aanvraag gespecificeerd.
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
voorlopig – ervan uitgaande dat het programma in 2010 soortgelijk zal zijn aan dat van 2009 - voldoende
gebleken dat in dit geval sprake zal zijn van een wetenschappelijke bijeenkomst als bedoeld in artikel 7 van de
Uitwerking Normen Gunstbetoon. Er mag 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 lijkt in dit geval te worden voldaan. Daarbij neemt de Codecommissie aan dat de
deelnemers aan het onderhavige symposium niet binnen een jaar op andere wijze gastvrijheid wordt geboden
verband houdende met de problematiek van ziekte A. Voorshands mag ook worden aangenomen dat de
gastvrijheid ondergeschikt is aan het hoofddoel van de bijeenkomst.
De bijeenkomst vindt plaats in het buitenland, te weten Frankrijk. Volgens mededeling van X staat de
bijeenkomst open voor artsen uit alle landen in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Vorig jaar waren er
600 deelnemende beroepsbeoefenaren. Gelet op deze 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 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 alles erop wijst dat voldaan zal worden aan de eisen van en krachtens de Gedragscode
Geneesmiddelenreclame, luidt het advies van de Codecommissie positief. Zoals gezegd zal X zich opnieuw tot
de Codecommissie wenden zodra alle gegevens van de bijeenkomst bekend zijn.
3. Kosten:
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan X separaat in rekening
zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Gouda op 18 augustus 2009 door mr M. de Boer, voorzitter.

