Op 11 november 2009 is het volgende advies (A09.097) gegeven.
1. Het verzoek:
X verzoekt preventieve toetsing van een buitenlandse bijeenkomst. Zij wil enkele gasten uitnodigen voor
deelname aan Y, te houden op een vrijdag en zaterdag in november 2009 in Grosshansdorf nabij Hamburg,
Duitsland, over het thema “Z“. De bijeenkomst wordt georganiseerd door dr. A verbonden aan de afdeling B van
het ziekenhuis C en is bestemd voor D-artsen en E-artsen. Een gedetailleerd programma is met de aanvraag
meegezonden.
De kosten voor gastvrijheid (reiskosten, transfer naar de locatie van de bijeenkomst, hotel en maaltijden) zijn
begroot op € 1075, waarvan de deelnemers de helft voor hun rekening nemen in de vorm van een eigen
bijdrage. Desgevraagd zijn deze kosten door X nader gespecificeerd bij e-mail (hotel € 350, maaltijden € 200,
transfer € 100, overige reiskosten € 75, registratie € 350).
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.
De Codecommissie neemt aan dat de “enkele gasten” op wie X in haar aanvraag doelt en die zij wil uitnodigen,
beroepsbeoefenaren zijn die afkomstig zijn uit Nederland. Ook neemt de Codecommissie er nota van dat zich
reeds ca. 28 beroepsbeoefenaren voor deelname hebben aangemeld, welke deelnemers afkomstig zijn uit 13
met name genoemde, voornamelijk Europese, landen.
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. Er mag van worden uitgegaan dat de objectiviteit en onafhankelijkheid van
de sprekers – van wie curricula vitae zijn overgelegd - voldoende zijn gewaarborgd.
Voor een dergelijke bijeenkomst geldt dat wordt aangenomen dat de gastvrijheid binnen redelijke perken blijft
(onder meer) indien de deelnemers tenminste 50% van de kosten van gastvrijheid (reis, verblijf en deelname)
zelf dragen. De totale kosten voor gastvrijheid zijn begroot op € 1075 en de deelnemers betalen ieder een eigen
bijdrage van € 538. Aan de genoemde 50% eis wordt dus in dit geval voldaan. Voorts mag worden aangenomen
dat de gastvrijheid ondergeschikt is aan het hoofddoel van de bijeenkomst, gelet op het tijdsbeslag van het
wetenschappelijk gedeelte (de eerste dag 09.00 tot 16.35 uur, gevolgd door een informeel diner, de tweede dag
tot 12.40 uur waarna lunch en thuisreis).
De bijeenkomst vindt plaats in het buitenland, te weten in Duitsland. Gelet op 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 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 voldaan is aan de eisen van en krachtens de Gedragscode Geneesmiddelenreclame, luidt het advies van de
Codecommissie positief.
3. De kosten:
De Codecommissie bepaalt dat aan de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten separaat aan verzoekster in
rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Gouda op 11 november 2009 door mr. M. de Boer, voorzitter.
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