12 mei 2014
VERKORT ADVIES (AA14.036) 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 van 7 mei 2014 die
mevrouw [Y] namens [X] heeft ingediend.

1. Het verzoek van [X]
[X] heeft het voornemen gastvrijheid te verlenen in het kader van een internationaal
symposium onder de titel [Z], wat op [twee dagen in] juni 2014 zal worden gehouden in
Brussel, België. Het symposium is bedoeld voor beroepsbeoefenaren die zich willen
verdiepen in de diagnose en behandeling van [ziekte A]. De bijeenkomst wordt
georganiseerd door [X] in samenwerking met een stuurgroep bestaande uit wetenschappers
in het betreffende vakgebied. Het symposium zal worden bezocht door deelnemers uit
verschillende landen. De inhoud van het programma en een overzicht van de sprekers zijn
bij de adviesaanvraag gevoegd. [Wetenschappelijke verenigingen B en C] hebben voor ieder
acht punten accreditatie verleend. De totale kosten per deelnemer bedragen € 470,00, die
[X] voor haar rekening neemt.
2. De beoordeling door de Codecommissie
Vastgesteld kan worden dat de opzet van het symposium nagenoeg gelijk is aan symposia
die [X] in voorafgaande jaren op dit terrein heeft georganiseerd en waarvoor de
Codecommissie positieve adviezen heeft gegeven. Verwezen wordt naar de adviezen
A11.043, A12.049 en A13.041. De bijdrage die [X] per deelnemer voor haar rekening zal
nemen, ligt binnen de grenzen van de Uitwerking Normen gunstbetoon. Ook de plaats van
de bijeenkomst wordt passend geacht, aangezien het hier een internationaal symposium
betreft waaraan deelnemers uit een groot aantal landen zullen deelnemen.
Een en ander leidt tot de conclusie dat met een kort positief advies kan worden volstaan.
3. De kosten
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten separaat
aan verzoekster in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Amsterdam op 12 mei 2014 door mr. M.V. van der Storm, voorzitter.
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