17 maart 2014
VERKORT ADVIES (AA14.011) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 24
maart 2014 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 18 januari 2012, namens [X] ingediend door Prof. Dr. [Y].
Deze aanvraag is door [X] bij e-mail van 27 februari 2014 aangevuld met een bewijs van
accreditatie.

1. Het verzoek
[X] heeft het voornemen om [op zes dagen in] oktober 2014 te New York, Verenigde Staten
van Amerika, samen met een aantal Amerikaanse instellingen en personen een bijeenkomst
(cursus) te organiseren voor [artsen A, B en C], en wel op het [vakgebied D]. Aan deze
cursus zullen 16 à 17 beroepsbeoefenaren deelnemen, die begeleid zullen worden door 3
cursusleiders van [X].
Accreditatie is inmiddels verleend (20 punten) door [wetenschappelijke vereniging E].
[Vergunninghouder F] heeft het voornemen deze bijeenkomst logistiek te ondersteunen, en
zij is tevens bereid gastvrijheid te verlenen aan de Nederlandse deelnemers. De reis- en
verblijfkosten zijn begroot op € 3.200,-, waarvan [vergunninghouder F] € 1.600,- voor haar
rekening wil nemen. [X] vraagt toetsing van dit voornemen.

2. De beoordeling door de Codecommissie
Soortgelijke bijeenkomsten hebben eerder plaatsgevonden in 2011, 2012 en 2013 en
daaraan zijn positieve adviezen voorafgegaan (A10.105, A12.003 en A13.005). Op basis van
de thans verstrekte informatie gaat de Codecommissie ervan uit dat de bijeenkomst
waarvoor thans advies wordt gevraagd van gelijke aard en opzet is. Er is voorts ook voor
deze bijeenkomst accreditatie verleend, zodat er wederom van kan worden uitgegaan dat
sprake is van een wetenschappelijk karakter als bedoeld in artikel 7 Uitwerking Normen
Gunstbetoon.
Bij een dergelijke bijeenkomst blijft de gastvrijheid binnen redelijke grenzen indien de
deelnemende beroepsbeoefenaar tenminste 50% van alle kosten zelf draagt. Aan dit
vereiste wordt in dit geval voldaan.
Onder verwijzing naar de gegeven motiveringen in de eerder genoemde adviezen komt de
Codecommissie gelet op al het voorgaande ook thans weer tot een positief advies.
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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 op 17 maart 2014 door mr. J. Thomas, voorzitter.
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