16 april 2012
VERKORT ADVIES (AA12.031) 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
namens [X].

1. Het verzoek:
[X] heeft vanaf 2009 een samenwerking gestart met een aantal toonaangevende centra
op het gebied van [aandoening Y]. Deze centra organiseren ieder een tweedaags
programma onder de naam “[Z]”, waaraan een kleine groep [artsen A] uit Europa kan
deelnemen. Het programma bestaat uit lezingen die door de centra worden voorbereid
en een rondleiding door het betreffende ziekenhuis en laboratoria. [X] heeft geen
invloed op de inhoud van het programma. Het programma heeft ten doel [artsen A] de
kans te bieden van de aanpak van deze centra te leren.
Een dergelijke bijeenkomst wordt op twee dagen in september 2012 gehouden bij
[instituut B] te Poitiers, Frankrijk.
Deze bijeenkomst zal worden bijgewoond door 25 [artsen A] afkomstig uit 20 landen.
[X] heeft het voornemen voor deelname aan deze bijeenkomst gastvrijheid te verlenen
aan twee [artsen A] uit Nederland.
De kosten van verblijf en reis bedragen voor de Nederlandse deelnemers € 1.402,00,
waarvan [X] € 500,00 voor haar rekening wil nemen.
Accreditatie is aangevraagd bij [instelling C], maar nog niet verleend.
[X] vraagt advies over de toelaatbaarheid van haar gastvrijheid.
2. Het oordeel van de Commissie
Bij adviezen A10.053, A11.087 en A12.028 heeft de Commissie voor naar aard en
opzet gelijke bijeenkomsten een positief advies afgegeven. Toen ging het om
bijeenkomsten in [instituut D] in Londen, Verenigd Koninkrijk. Dat thans de bijeenkomst
in een ander centrum elders in Europa plaatsvindt leidt niet tot een andere beoordeling,
nu uit de verstrekte informatie blijkt dat het gaat om hoog gekwalificeerde en
gespecialiseerde artsen en onderzoekers die verantwoordelijk zijn voor samenstelling
en uitvoering van het programma.
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, in het
bijzonder in het advies A10.053, die als hier ingelast wordt beschouwd, en vaststellend
dat de bijdrage van verzoekster beperkt is tot de helft van de totale kosten, komt de
Commissie ook nu tot een positief advies.
3. De kosten
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan
verzoekster in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Gouda op 16 april 2012 door mr. J.A.J. Peeters, voorzitter.

