23 april 2013
VERKORT ADVIES (AA13.028) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 9 april
2013 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 [Y],
werkzaam bij [X].
1. Het verzoek
[X] is voornemens om op twee dagen in juni 2013 te Kopenhagen, Denemarken, een
bijeenkomst te organiseren onder de titel "[Z]". Uitgenodigd worden 150 beroepsbeoefenaren
(artsen A, B en C) uit diverse Europese landen (waaronder Nederland), Brazilië en "een
enkele deelnemer uit andere landen". Accreditatie is aangevraagd bij [instelling D] en
[instelling E].
De totale kosten per Nederlandse deelnemer zijn begroot op € 750,-. [X] wil daarvan de helft
voor haar rekening nemen en vraagt toetsing van dit voornemen tot het verlenen van
gastvrijheid.
2. Het oordeel van de Codecommissie
Bijeenkomsten met een zelfde titel en onderwerp als die waar dit verzoek betrekking op
heeft, hebben plaatsgevonden in 2011 en 2012. Daarvoor zijn door de Codecommissie
destijds positieve adviezen afgegeven (A10.126 en A12.004).
Nu er op grond van de verstrekte informatie van kan worden uitgegaan dat de bijeenkomst
van juni 2013 een gelijke opzet heeft als de eerdere bijeenkomsten, de voorgenomen
gastvrijheid binnen de daartoe gestelde grenzen blijft en ten slotte kan worden vastgesteld
dat ook dit keer de gekozen lokatie gelet op het internationale karakter van de bijeenkomst
als passend kan worden beschouwd, komt de Codecommissie - onder verwijzing naar de
motivering in de bovengenoemde adviezen - ook dit keer tot een positief advies.
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 op 23 april 2013 door mr. J. Thomas, voorzitter.

1

