14 oktober 2012

VERKORT ADVIES (AA12.099) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 25
september 2012 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.

1. Het verzoek
[X] organiseert op een dag in december 2012 te Parijs, Frankrijk, een bijeenkomst onder de
titel “[Y]”. [X] heeft het voornemen om aan de Nederlandse deelnemers aan deze
bijeenkomst gastvrijheid te verlenen. Vergelijkbare bijeenkomsten zijn gehouden in
december 2008, december 2009, november 2010 en november 2011.
De bijeenkomst is blijkens de aanvraag bedoeld voor internationale [artsen A] en er worden
maximaal 130 deelnemers verwacht uit meerdere landen. Het doel van de bijeenkomst is het
delen van de laatste ontwikkelingen over ‘[vakgebied B]’ door een keur aan internationale
Key Opinion Leaders.
De bijeenkomst wordt al meerdere jaren achtereen gehouden en het programma is
vergelijkbaar aan de voorafgaande jaren.
De totale kosten van deelname, bestaande uit kosten voor transport, voeding en logies,
bedragen per Nederlandse deelnemer € 425,00, die [X] volledig voor haar rekening wil
nemen. Er is voorzien in één overnachting en de reis is per trein. Er is voor zover de
Codecommissie bekend, geen sociaal programma.
[X] verzoekt preventieve toetsing van haar voornemen tot het verlenen van de hiervoor
genoemde gastvrijheid.

2. Het oordeel van de Codecommissie
In eerdere adviezen, A11.059, A10.050, A09.080 en A08.054, heeft de Codecommissie voor
vergelijkbare bijeenkomsten telkens aan [X] een positief advies afgegeven. Vastgesteld kan
worden dat, behoudens het onderwerp, de bijeenkomst vergelijkbaar is aan de eerder
genoemde bijeenkomsten.
Met verwijzing naar de eerdere adviezen zoals hiervoor genoemd en de daarin opgenomen
motivering, die hier als herhaald en ingelast kan worden beschouwd, kan ook thans positief
worden geadviseerd.
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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, 14 oktober 2012 door mr. E. Pennink, voorzitter.
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