Op 6 september 2010 is het volgende advies (A10.080) gegeven.
1. Het verzoek van X:
X heeft het voornemen in januari 2011 een bijeenkomst te organiseren in het Yinstituut te Liverpool, Engeland, en zal in dat kader gastvrijheid aan
beroepsbeoefenaren bieden. Daarover wordt advies van de Codecommissie gevraagd,
met toetsing aan de regels van en krachtens de Gedragscode
Geneesmiddelenreclame (‘Gedragscode’).
X heeft in voorafgaande jaren een nagenoeg identieke bijeenkomst georganiseerd en
heeft daarvoor accreditatie verkregen van Z. Voor de in januari 2011 te organiseren
bijeenkomst is wederom accreditatie aangevraagd bij Z, maar deze is nog niet
verkregen.
De inhoud van het programma is nagenoeg gelijk aan de in 2008 en 2009
georganiseerde bijeenkomsten. Ten aanzien van deze bijeenkomsten heeft de
Codecommissie positief geadviseerd (A08.064 en A09.074). De kosten van de
bijeenkomst bedragen per persoon naar verwachting € 828,-- voor reiskosten,
hotelkosten en kosten cursus, waarbij de deelnemers zelf ieder een eigen bijdrage
leveren van € 400,--. Er is, voor zover de Codecommissie bekend, geen sociaal
programma.
2. De beoordeling door de Codecommissie:
Aangezien X in voorafgaande jaren voor deze bijeenkomst accreditatie van de NVALT
heeft verkregen, gaat de Codecommissie er vooralsnog vanuit dat voor de onderhavige
bijeenkomst eveneens accreditatie zal worden verkregen en dat alsdan sprake is van
een wetenschappelijke bijeenkomst in de zin van artikel B.7.a. van de Uitwerking
Normen Gunstbetoon artikelen 12 en 13, 16 tot en met 22 Gedragscode
Geneesmiddelenreclame (‘Uitwerking Normen Gunstbetoon’). X dient wel
voorafgaande aan de bijeenkomst aan het secretariaat van de Codecommissie kopie te
zenden van de bevestiging van de verleende accreditatie.
Nu X qua bijdrage in de kosten binnen de grenzen van art. B.8. sub c onder (i) van de
Uitwerking Normen Gunstbetoon blijft, mag mede op basis van de eerder door de
Codecommissie verstrekte adviezen aangenomen worden dat de gastvrijheid binnen
redelijke perken blijft. Evenzeer mag aangenomen worden dat de locatie ondergeschikt
is aan het hoofddoel van de bijeenkomst en qua ligging objectief gerechtvaardigd is.
De Codecommissie concludeert daarom dat de door X in het kader van de bijeenkomst
te verlenen gastvrijheid voldoet aan de normen van de Uitwerking Normen
Gunstbetoon. Het advies van de Codecommissie luidt derhalve positief, op voorwaarde
dat X voorafgaande aan de bijeenkomst aan het secretariaat van de Codecommissie
kopie zendt van de bevestiging van de verleende accreditatie.
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 6 september 2010 door mr. M.V. van der Storm, voorzitter.
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