6 augustus 2012
VERKORT ADVIES (AA12.074) 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 27 juli
2012, namens [X] ingediend door dr. [Y].
1.

Het verzoek

Op twee dagen in oktober 2012 zal in Uppsala, Zweden, een bijeenkomst plaatsvinden onder
de titel [Z], met als onderwerp [behandeling A]. Organisator is het [ziekenhuis B]. Het doel
van de bijeenkomst luidt: to provide a high standard of medical education to the future
leaders of [specialisme C] through interactive discussion between [artsen C] from across
Europe.
Voor deze bijeenkomst is accreditatie aangevraagd bij [instelling D].
De bijeenkomst zal worden bijgewoond door ongeveer 50 [artsen C] afkomstig uit 7
Europese landen, van wie 5 uit Nederland.
De sprekers zijn eveneens afkomstig uit meerdere landen in Europa en als hoogleraar,
althans wetenschapper verbonden aan universiteiten of gerenommeerde wetenschappelijke
instituten.
De kosten per Nederlandse deelnemer bedragen € 763,00, waarvan de beroepsbeoefenaar
zelf € 382,00 dient bij te dragen, dus net iets meer dan 50%. [X] wil voor het resterende deel
van de kosten gastvrijheid verlenen.
[X] vraagt advies over de toelaatbaarheid van haar gastvrijheid.
2.

Het oordeel van de Commissie

Bij advies A12.022 heeft de Commissie voor een naar aard en opzet gelijke bijeenkomst, zij
het toen plaatsvindend in Oxford, Engeland, 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, met in achtneming van het daarin
uitgesproken voorbehoud, 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, die als hier ingelast
wordt beschouwd, komt de Commissie ook nu tot een positief advies.
3

De kosten

De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan [X]
separaat in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Amsterdam, 6 augustus 2012 door mr. J.A.J. Peeters, voorzitter.
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