14 december 2015

VERKORT ADVIES (AA15.108) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 17
november 2015 op de voet van artikel 59 van het Reglement van de Codecommissie en de
Commissie van Beroep van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame, uitgebracht door de
voorzitter van de Codecommissie.
De Codecommissie heeft kennis genomen van de adviesaanvraag van [de heer Y],
werkzaam bij [X], alsmede de aanvullende e-mail van hem van 25 november 2015.
1. Het verzoek
[X] wenst gastvrijheid te verlenen voor het op [twee dagen in 2016] te Rome, Italië, te
houden [congres Z].
Het onderwerp van de bijeenkomst in Rome is volgens de aanvraag “[onderwerp A]”.
Het doel van de bijeenkomst is volgens de aanvraag: “[doel B].”
De doelgroep bestaat uit [artsen C]. Er zijn bij de bijeenkomst negen sprekers. De
bijeenkomst staat open voor deelname door beroepsbeoefenaren uit verschillende landen
binnen en buiten Europa en er worden 15 deelnemers uit Nederland verwacht.
Er is een accreditatie aangevraagd bij de [wetenschappelijke vereniging D] (9 punten).
De bijeenkomst vangt volgens het programma aan op [een donderdag] om 9.00 uur en duurt
tot 16.45 uur, onderbroken door een tweetal koffiepauzes en een lunchpauze. Het
programma bestaat uit plenaire presentaties en discussies, onderbroken door de
gebruikelijke koffiepauzes en lunch. [Op de daaropvolgende vrijdag] wordt het programma
hervat om 9.00 uur en eindigt om 13.00 uur en is er een vergelijkbaar programma.
Gelet op het aanvangstijdstip wordt door de Nederlandse deelnemers op [de woensdag
ervoor] in de middag naar Rome gereisd. Het is de bedoeling om die avond gezamenlijk het
diner te gebruiken en ook op [de volgende dag] wordt geen gebruik gemaakt van het centrale
diner.
De kosten per deelnemer worden in totaal begroot op € 795,00.
Daarvan is [X] bereid € 397,50 voor haar rekening te nemen en het meerdere door te
belasten aan de deelnemer.
2. Het oordeel van de Codecommissie
Eerder is met betrekking tot naar hun aard en opzet soortgelijke bijeenkomsten positief
geadviseerd door de Codecommissie (A11.112, A12.125, A13.104 en A14.111).
Onder voorbehoud van de verlening van de aangevraagde accreditatie, gaat de
Codecommissie ook thans weer ervan uit dat het wetenschappelijk karakter van de
bijeenkomst is gewaarborgd.
Het voor de gastvrijheid per deelnemer aangeboden bedrag valt binnen de normen van de
Gedragscode.
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Het merendeel van de deelnemers is afkomstig uit andere landen dan Nederland. Ook dit
keer is derhalve geen aanleiding om de gekozen locatie niet passend te achten.
Er is ook overigens wederom geen aanwijzing dat de geboden gastvrijheid niet
ondergeschikt is aan het met de overeenkomst beoogde doel. In dit verband wordt nog
opgemerkt dat het opmerkelijk is dat de twee diners door de Nederlandse deelnemers
afzonderlijk van de organisatie worden gehouden, maar nu [X] op een daartoe strekkende
vraag van de Codecommissie heeft meegedeeld dat er geen sociaal programma is en de
kosten van de beide diners (twee keer € 75,00, waarvan [X] de helft voor haar rekening
neemt) de grenzen niet overschrijden, leidt deze omstandigheid niet tot een ander oordeel.
Onder verwijzing naar de motivering gegeven in A11.112, A12.125, A13.104 en A15.111
komt de Codecommissie dan ook dit keer weer tot een positief advies mits accreditatie wordt
toegekend. [X] zal het bewijs daarvan zodra zij dit heeft verkregen, aan de Codecommissie
moeten toezenden. In het geval geen accreditatie wordt toegekend, zal de Codecommissie
opnieuw om een advies moeten worden gevraagd.
3. De kosten
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten separaat
aan [X] in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Amsterdam op 14 december 2015 door mr. E. Pennink, voorzitter.
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