8 december 2014
VERKORT ADVIES (AA14.111) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 16
november 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 van [mevrouw Y],
werkzaam bij [X].

1. Het verzoek
[X] is voornemens om op [twee dagen in] februari 2015 te Madrid, Spanje, ten behoeve van
een internationale groep [artsen A] een bijeenkomst te organiseren onder de titel "[B]". Er
worden 19 beroepsbeoefenaren uit Nederland verwacht.
Accreditatie is aangevraagd bij de [wetenschappelijke vereniging C] (9 punten).
De kosten per deelnemer zijn begroot op € 740,63. [X] wil daarvan € 315,63 voor haar
rekening nemen en vraagt toetsing van dit voornemen.
2. Het oordeel van de Codecommissie
Eerder is met betrekking tot naar hun aard en opzet soortgelijke bijeenkomsten (positief)
geadviseerd door de Codecommissie (A11.112, A12.125, A13.104).
Onder voorbehoud van de verlening van de aangevraagde accreditatie, gaat de
Codecommissie ook thans weer ervan uit dat het wetenschappelijk karakter van de
bijeenkomst is gewaarborgd.
Het voor de gastvrijheid per deelnemer aangeboden bedrag valt binnen de normen van de
Gedragscode.
Het merendeel van de deelnemers is afkomstig uit andere landen dan Nederland. Ook dit
keer is derhalve geen aanleiding om de gekozen locatie niet passend te achten. Er is ook
overigens wederom geen aanwijzing dat de geboden gastvrijheid niet ondergeschikt is aan
het met de overeenkomst beoogde doel.
Onder verwijzing naar de motivering gegeven in A11.112, A12.125 en A13.104 komt de
Codecommissie dan ook dit keer weer tot een positief advies.
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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 8 december 2014 door mr. J. Thomas, voorzitter.
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