Op 12 april 2010 is het volgende advies (A10.027) gegeven.
1. Het verzoek van X:
X is van zins in opdracht van X AS een bijeenkomst te organiseren die plaatsvindt in
mei 2010 in Kopenhagen (Denemarken) onder de titel “Y” voor deelnemers uit de
gehele wereld.
Het aantal deelnemers is nog niet bekend maar kennelijk wordt een aantal van ca. 160
deelnemers beoogd.
De bijeenkomst vangt aan op woensdag, 09.35 uur, met een introductie, waarna
lezingen en discussies volgen tot 15.25 uur, wordt deze op dezelfde wijze vervolgd op
donderdag vanaf 09.00 uur tot 16.00 uur, waarna een rondgang volgt bij het Centrum Z
tot 19.00 uur en eindigt de bijeenkomst op vrijdag, op welke dag vanaf 09.00 tot 13.15
uur lezingen en discussies plaatsvinden. Een en ander met de gebruikelijke koffie- en
lunchpauzes. Op de eerste en tweede dag is tevens een diner georganiseerd.
Het programma kent geen recreatieve, sociale en/of culturele activiteiten.
In de uitnodiging aan de deelnemers van maart 2010 worden de kosten in totaal
geraamd op € 2.148,-- en wordt aangegeven dat X daarvan niet meer dan de helft ad €
1.074,-- voor haar rekening kan nemen. Bij afzonderlijke interne e-mail van 24 maart
2010 is de ”registration fee” geschat op DKK 14.000,-- (Codecommissie: ofwel ca. €
1.935,--). Daarbij is aangegeven dat zulks is inclusief: transfers, alle consumpties,
diners, en alle kosten van bijeenkomst, en is vermeld dat een 24-uurs bijeenkomst per
persoon kost DKK 2.150,-- (inclusief ontbijt, koffie/thee e.d., diner, ruimte voor de
bijeenkomst), dat de transferkosten van vliegveld naar hotel (v.v.) bedragen DKK 475,-(p.p.) en op de tweede dag de transferkosten naar het Centrum Z (v.v.) en kosten diner
bedragen DKK 325,--, resp. DKK 700,-- (p.p.). Een en ander exclusief BTW.
Er zijn sprekers uitgenodigd uit verschillende Europese landen, waaronder Nederland,
en uit de VS en Canada. Er is bij A accreditatie aangevraagd.
2. De beoordeling door de Codecommissie:
Ingevolge artikel 12 van de Gedragscode en de Uitwerking Normen Gunstbetoon
(UNG) behoort het verlenen van gastvrijheid in het kader van samenkomsten binnen
redelijke perken te blijven en ondergeschikt te zijn aan het hoofddoel van de
samenkomst. In de artikelen B 7 e.v. UNG wordt aangegeven welke criteria daarbij sedert 1 januari 2010- gelden en in acht dienen te worden genomen.
In dit kader dient ten eerste de vraag te worden beantwoord of sprake is van een
wetenschappelijke bijeenkomst.
Van een accreditatie blijkt vooralsnog niet, zodat (nog) niet gezegd kan worden dat
sprake is van een wetenschappelijke bijeenkomst als bedoeld onder B 7, aanhef en
onder a UNG.
Accreditatie wordt echter -evenals in voorgaande jaren; betreffende een kennelijk
soortgelijke bijeenkomst in 2009 wordt een accreditatie van A overgelegd- wel
verwacht.
Of anderszins sprake is van een wetenschappelijke bijeenkomst als bedoeld in artikel
B 7, aanhef en onder b of c UNG kan, bij gebreke van gegevens niet worden
vastgesteld.

X gaat er echter, als gezegd, vanuit dat de gevraagde accreditatie zal worden
verleend. Daarmee zou dan, mede in aanmerking nemende dat bij de accreditering de
objectiviteit van de presentatie is getoetst en gewaarborgd is (bevonden) -banden van
sprekers met de organisator/farmaceutische industrie zouden er behoudens ten
aanzien van één spreker overigens niet zijn- gegeven zijn dat sprake is van een
wetenschappelijke bijeenkomst als bedoeld in artikel B 7 onder a UNG. De
Codecommissie zal dan ook voor zover het de beoordeling in deze betreft er veronderstellenderwijs- van uitgaan dat zulks het geval is.
De vervolgens in het kader van het verlenen en genieten van gastvrijheid te toetsen
criteria houden in dat (a) de ter zake de bijeenkomst te verlenen gastvrijheid binnen
redelijke perken dient te blijven, dat (b) deze ondergeschikt dient te zijn aan het
hoofddoel van de samenkomst én dat (c) de gastvrijheid zich niet mag uitstrekken tot
anderen dan de deelnemers aan het inhoudelijk gedeelte van de bijeenkomst.
Aangezien het programma van de bijeenkomst geen recreatief en/of sociaal
programma kent noch blijkt van ongebruikelijke onderbrekingen en de gastvrijheid zich
enkel op de deelnemers richt lijkt aan de criteria b en c te worden voldaan.
Met betrekking tot het criterium dat de gastvrijheid binnen redelijke perken blijft, geeft X
weliswaar aan dat de eigen bijdrage van de deelnemer de helft van de totale kosten zal
bedragen, doch niet is duidelijk wat exact die totale kosten (al dan niet per deelnemer)
zijn. Verschillende bedragen worden genoemd. Dat kan reeds te maken hebben met
het al dan niet incalculeren van de kosten van de vliegreis, maar duidelijk is dat niet.
Hoe dat evenwel ook zij, uitgaande van een bijeenkomst in de zin van artikel B 7,
aanhef en onder a UNG mag de support van de zijde van X niet meer dan de helft van
alle kosten (reis- en verblijfskosten, kosten deelname) bedragen, dient -anders gezegdde deelnemer de helft van die kosten voor zijn rekening te nemen. Uitgaande van de
uitnodiging aan de deelnemers, waarin wordt vermeld een bedrag ter zake ad €
2.148,-- en dat in dat bedrag geen verdekte posten zitten zal zijn voldaan aan bedoeld
criterium van (beperkte) gastvrijheid.
Nu de bijeenkomst plaatsvindt in het buitenland dient de Codecommissie het verzoek
nog te toetsen aan het bepaalde in artikel B 4b UNG. Nog steeds uitgaande van een te
verlenen accreditatie en in aanmerking nemende (a) dat het een internationaal congres
betreft, (b) dat niet aannemelijk is -gezien het programma- dat de locatie op zichzelf het
hoofddoel vormt voor de beroepsbeoefenaar om aan de bijeenkomst deel te nemen en
(c) de bereikbaarheid van de gekozen locatie gezien de herkomst van de deelnemers,
heeft de Codecommissie geen althans onvoldoende reden aan te nemen dat de
(buitenland)locatie niet passend is.
Het vorenstaande leidt ertoe dat voor zover sprake is van een geaccrediteerde
(internationale) bijeenkomst en voldaan wordt aan de hiervoor gemaakte
voorbehouden én niet op enige wijze verdekt anderszins kosten worden vergoed het
advies positief kan luiden. Verzoekster wordt verzocht de accreditatie, zodra
verkregen, aan de CGR toe te sturen.
3. De kosten:
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan
verzoekster separaat in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Gouda op 12 april 2010 door mr. L.A.J. Nuijten, voorzitter.
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