24 oktober 2013
VERKORT ADVIES (AA13.082) van de Codecommissie op het verzoek van [X] 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 met bijlagen van 2
oktober 2013, namens [X] ingediend door [mevrouw Y] en de door [X] op verzoek van de
Commissie op 17 oktober 2013 nader verstrekte inlichtingen.

1. Het verzoek van [X]
[X] heeft het voornemen op [drie dagen in] november een wetenschappelijke bijeenkomst te
organiseren in Mannheim, Duitsland, onder de titel ”[Z]”. De bijeenkomst wordt gehouden in
[kliniek A] in Mannheim en is bestemd voor Nederlandse [artsen B].
Het programma heeft tot doel nascholing van [artsen B] en verkrijging van vaardigheden
binnen [vakgebied C]. Daartoe wordt een werkbezoek gebracht aan [kliniek A] te Mannheim.
Sprekers zijn hoogleraren en artsen verbonden aan de hiervoor genoemde kliniek.
Er worden 15 Nederlandse [artsen B] als deelnemers verwacht.
Voor deze bijeenkomst is accreditatie verleend door [wetenschappelijke vereniging D].
[X] heeft het voornemen gastvrijheid te verlenen aan de Nederlandse deelnemers.
De kosten per deelnemer bedragen € 736,00, waarvan [X] € 366,00 voor haar rekening wil
nemen, zodat de deelnemer zelf € 370,00 dient bij te dragen.
Een vergelijkbaar programma is in 2010 en 2011 door [X] georganiseerd en ter beoordeling
voorgelegd aan de Codecommissie.
[X] vraagt thans advies over de geoorloofdheid van de door haar voorgenomen gastvrijheid.

2. Het oordeel van de Commissie
Bij adviezen A10.060, A11.010 en A12.025 heeft de Commissie voor een naar aard en opzet
gelijke bijeenkomst een positief advies afgegeven.
Het gaat ook ditmaal om een wetenschappelijke bijeenkomst waarbij de door verzoekster
geboden gastvrijheid binnen redelijke perken blijft en ondergeschikt is aan het doel van de
bijeenkomst. Om redenen vermeld in de eerdere adviezen is de Commissie van oordeel dat
een objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat voor de keuze van de locatie buiten
Nederland.
Met verwijzing naar de motivering gegeven in de hiervoor genoemde adviezen, die als hier
ingelast wordt beschouwd, komt de Commissie ook nu tot een positief advies.
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3. De kosten
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan
verzoekster separaat in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Amsterdam, 24 oktober 2013 door mr. J.A.J. Peeters, voorzitter.
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