17 april 2015
VERKORT ADVIES (AA15.030) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 17
maart 2015, 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 van [mevrouw Y],
werkzaam bij [X].

1. Het verzoek
[X] is voornemens op [twee dagen in 2015] te Barcelona, Spanje, een bijeenkomst te
organiseren onder de titel [Z]. Het onderwerp is "[A]". Het betreft deel 2 van een driedelige
educatie van/voor een internationaal gezelschap van jonge [artsen B] (31 deelnemers in
totaal, waarvan 4 uit Nederland). Deel 1 heeft plaatsgevonden [in 2014] te Milaan, Italië, deel
3 zal naar de Codecommissie begrijpt in een later stadium gaan plaatsvinden te Düsseldorf,
Duitsland. Alle lokaties hebben een zogenoemd "Excellence Center" met specifieke expertise
op het gebied van de te onderscheiden onderwerpen van de bijeenkomsten.
Accreditatie is op 3 februari 2015 aangevraagd bij de [wetenschappelijke vereniging C].
De kosten per Nederlandse deelnemer worden begroot op € 946,42 waarvan [X] bij wijze van
gastvrijheid € 500,- voor haar rekening wil nemen. Zij vraagt toetsing van dit voornemen.
2. De beoordeling
Het hiervoor genoemde 1e deel van de driedelige educatie, dat plaats heeft gevonden te
Milaan, Italië, is onderwerp geweest van het (positieve) advies van de Codecommissie met
nummer A14.105. Naar de motivering in dat advies wordt hier verwezen en de kern daarvan
kan als hier ingelast worden beschouwd. Naar de Codecommissie afleidt uit de overgelegde
stukken kent het thans te beoordelen 2e deel van de driedelige educatie immers een
vergelijkbare opzet, zij het dat er sprake is van een ander (deel)onderwerp en van een
andere lokatie. De gastvrijheid blijft wederom binnen redelijke perken en ook de lokatie in
Barcelona, Spanje kan op grond van dezelfde motivering als destijds gegeven bij de
beoordeling van de lokatie te Milaan, Italië, als passend worden beschouwd.
Er is derhalve aanleiding om wederom positief te adviseren, met dien verstande dat ook
thans geldt dat de Codecommissie er van uit gaat dat de aangevraagde accreditatie ook
daadwerkelijk zal worden verleend. [X] zal daar nog bewijs van moeten overleggen.
Het positieve advies is in die zin voorwaardelijk.
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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 op 17 april 2015 door mr. J. Thomas, voorzitter.
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