
Visum voor de sponsoring 
van de permanente Vorming

DEONTOLOGISCH GEZONDHEIDSPLATFORM



Gemeenschappelijk deontologisch platform

De beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector en de industrie van geneesmidde-
len en medische hulpmiddelen zijn partners op het gebied van permanente vorming.  
Ze organiseren wetenschappelijke manifestaties met als doel beroepsbeoefenaars toe 
te laten de evolutie van hun beroep te volgen. 

De industrie biedt bepaalde beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector die hier-
aan wensen deel te nemen gastvrijheid aan (zie infra ‘sponsoring van deelnemers’) 
en draagt bij tot de financiering van de organisatie van deze manifestaties (zie infra 
‘sponsoring van organisatoren’).

In bepaalde gevallen moet deze financiering wettelijk het voorwerp uitmaken van 
een VOORAFGAAND VISUM. De beroepsbeoefenaars en de industrie van de  
gezondheidssector hebben daarom samen het gemeenschappelijk deontologisch 
platform Mdeon opgericht, waarvan de voornaamste doelstelling erin bestaat via  
zelfregulering de visumprocedure op een transparante manier te verzekeren. 

Het verkregen visumnummer is een garantie dat het voorstel van sponsoring voor  
de deelname aan of het organiseren van een wetenschappelijke manifestatie in  
overeenstemming is met de wetgeving en de deontologie.

Voor wie en voor wat?

APPROVED

•  op alle ondernemingen (Belgische en buitenlandse) die in België een vergunning 
voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of een EG-markering voor een  
medisch hulpmiddel bezitten

•  op alle beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector die hun beroep in  
België uitoefenen

•  op de organisatoren van wetenschappelijke manifestaties

Alle manifestaties met een uitsluitend wetenschappelijk karakter: internationale 
congressen, meetings van experten of van onderzoekers, lokale seminaries,  
praktische opleidingen, enz.

Op wie heeft de visumprocedure betrekking?

Welke manifestaties kunnen gesponsord worden?



APPROVED

U bent gesponsord door de industrie 
van geneesmiddelen of medische hulp-

middelen om deel te nemen aan een 
wetenschappelijke manifestatie?

Ga na of er een visum is! 

Uw onderneming sponsort beroeps-
beoefenaars uit de gezondheidssector om 
deel te nemen aan een wetenschappelijke 

manifestatie? 

Zorg dat u een visum hebt  
voordat u hen uitnodigt!

SpOnSOrinG Van deelneMerS

De kosten voor transport, inschrijving, overnachting en maaltijden. De gastvrijheid is 
redelijk en blijft ondergeschikt aan het doel van de manifestatie.

Welke gastvrijheid mag aangeboden worden?

Ja, voor de manifestaties met een internationaal karakter, de life surgery-cursussen 
bij een buitenlandse confrater, bepaalde bedrijfsbezoeken, de opleidingen in 
gespecialiseerde centra die niet bestaan in België, enz.

Buitenland?

Voor evenementen die over meerdere opeenvolgende kalenderdagen verlopen  
( wetenschappelijk programma + eventueel verblijf). Onder “evenement” moet zowel 
de wetenschappelijke manifestatie zelf als het verblijf noodzakelijk om daaraan deel 
te kunnen nemen, worden verstaan.

Voor welke evenementen is een visum nodig?

De onderneming dient de visumaanvraag in voor de deelnemers die zij sponsort. Het 
verkregen visumnummer moet vervolgens vermeld worden in elke briefwisseling 
met de betrokken deelnemers om hen toe te laten het bestaan van het visum na te 
gaan. Dit is zeer belangrijk, omdat ze strafrechtelijk medeverantwoordelijk zijn met 
de onderneming voor de naleving van de visumprocedure.

•  het visum moet verkregen worden vóór het uitnodigen/sponsoren van de deelnemers
•  de visumaanvraag moet ten laatste de 15e werkdag voorafgaand aan de dag van de 

aanvang van de manifestatie ingediend worden

Wie dient de visum-aanvraag in?

Wanneer de visumaanvraag indienen? 



Uw onderneming sponsort de  
organisatoren van een  

wetenschappelijke manifestatie?

Ga na of er een visum bestaat  
vooraleer u de bedragen stort!

SpOnSOrinG Van OrGaniSatOren

Nee, de sociale of culturele activiteiten moeten door andere bronnen van inkomsten 
worden bekostigd dan door de sponsoring afkomstig van de industrie van genees-
middelen en medische hulpmiddelen.

Sociaal programma?

•  voor de evenementen die in hun geheel over meerdere kalenderdagen verlopen 
•  en die georganiseerd worden door een vereniging beheerd door een meerderheid van 

beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector die in België hun beroep uitoefenen

Voor welke evenementen is een visum nodig? 

Het is de taak van de wetenschappelijke organisator om de visum aanvraag in te 
dienen en daarin alle sponsors van de manifestatie te vermelden. Het verkregen 
visumnummer moet vervolgens vermeld worden in alle briefwisseling met de 
sponsors, die moeten kunnen nagaan of hun sponsoring in overeenstemming is 
met de wetgeving en de deontologie. De onderneming die daarnaast bepaalde 
deelnemers uitnodigt, moet een visumaanvraag indienen die los staat van de 
gegroepeerde visumaanvraag voor de sponsoring van de organisator.

Wie dient de visumaanvraag in?

•  het visum moet verkregen worden vóór de storting van de geldbedragen aan  
de organisator

•  de visumaanvraag moet ten laatste de 15e werkdag voorafgaand aan de dag van  
de aanvang van de manifestatie ingediend worden

Wanneer de visumaanvraag indienen?

De ondernemingen mogen de kosten dragen die verbonden zijn met de 
wetenschappelijke activiteiten, zoals huur van de zaal, brochures, vergoeding van de 
sprekers, enz. (meestal via het huren van een standplaats). 

Welke sponsoring kan aangeboden worden?

U organiseert een wetenschappelijke 
manifestatie met sponsoring van 

de industrie van geneesmiddelen of 
medische hulpmiddelen?

Zorg dat u een groepsvisum hebt 
voor al uw sponsors!



de verenigingen van artsen

•  Belgische Vereniging van Artsensyndicaten 
vzw/Association Belge des Syndicats 
Médicaux asbl (BVAS-ABSyM)

•  Domus Medica vzw
•  Kartel/Cartel vzw
•  Société Scientifique de Médecine Générale 

asbl (SSMG)
•  Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw (SVH)
•  Verbond der Belgische 

Beroepsverenigingen van Geneesheren-
Specialisten, erkende beroepsvereniging/
Groupement des Unions Professionnelles 
Belges de Médecins Spécialistes, Union 
professionnelle reconnue (VBS-GBS)

de verenigingen van apothekers

•  Algemene Pharmaceutische Bond, 
Nationale federatie van Belgische 
Apothekersverenigingen/Association 
Pharmaceutique Belge, Fédération 
nationale des Unions professionnelles 
pharmaceutiques (APB)

•  Instituut voor Permanente Studie voor 
Apothekers vzw (IPSA)

•  Société Scientifique des Pharmaciens 
Francophones asbl (SSPF)

•  Vereniging der Coöperatieve Apothekers, 
erkende beroepsvereniging/Office des 
Pharmacies Coopératives de Belgique, 

Union professionnelle reconnue (OPHACO)
•  Belgische Vereniging van 

Ziekenhuisapothekers vzw (BVZA) 
Association Belge des Pharmaciens 
Hospitaliers asbl (ABPH)

de verenigingen van dierenartsen

•  Formavet asbl
•  Union Professionnelle Vétérinaire asbl (UPV)

de verenigingen van tandartsen

•   Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen 
vzw (VBT)

de verenigingen van verpleegkundigen

•  Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse 
Verpleegkundigen en Vroedvrouwen vzw 
(NVKVV)

de verenigingen van paramedici

•  Federatie van Belgische Podologen 
Fédération Belge des Podologues  asbl 
(FBP)

de verenigingen van de industrie

• Bachi vzw
•  FeBelGen vzw
•  pharma.be vzw
•  Unamec vzw

de leden van Mdeon  (Mei 2013)
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Hoe een visumaanvraag indienen?

Elke aanvraag wordt elektronisch ingediend via onze website  
www.mdeon.be. U vindt er de te gebruiken formulieren, die u ook 
aangeven welke informatie en documenten u moet meedelen. 
U ontvangt een beslissing binnen de 5 werkdagen na de indiening 
van uw dossier.

nood aan bijkomende informatie?

U vindt tal van inlichtingen op onze website (van toepassing zijnde 
teksten, mededelingen, activiteitenverslagen). 
U kunt eveneens deelnemen aan onze informatiesessies of ons  
contacteren  via +32 2 609 54 90

Voor vragen omtrent de a posteriori controle, gelieve contact op te 
nemen met het “Meldpunt” van de overheid:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidspro-
ducten/Agence Fédérale des Médicaments et Produits de Santé  
(FAGG-AFMPS)

Eurostation II
Victor Hortaplein 40 bus 40
1060 BRUSSEL
www.fagg.be
Tel. +32 2 524 83 58

praktiScH
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