9 juli 2015
VERKORT ADVIES (AA15.051) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 26 juni
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 gastvrijheid te verlenen ten behoeve van een op [twee dagen in] oktober
te Brussel, België, te houden “[workshop Z]”. De doelgroep bestaat uit een internationale
groep van [artsen A], waarvan 5 uit Nederland. Het onderwerp is “alle facetten van [ziekte
B]”. Accreditatie is aangevraagd bij de [wetenschappelijke vereniging C].
De kosten per deelnemer (waaronder twee hotelovernachtingen) zijn begroot op € 458,-.
[X] heeft het voornemen deze kosten geheel te vergoeden en verzoekt toetsing aan de
Gedragscode.
2. Het oordeel van de Codecommissie
Eerdere, soortgelijke bijeenkomsten zijn eerder ter toetsing aan de Codecommissie
voorgelegd (A12.089, positief; en A15.035, “nog niet aan alle eisen (…) voldaan” in verband
met een iets te hoge bijdrage ten opzichte van de werkelijke kosten en nog geen bewijs van
verleende accreditatie).
De Codecommissie gaat er op basis van de verstrekte informatie van uit dat de opzet van de
thans aan de orde zijnde bijeenkomst gelijk is aan die van de eerdere bijeenkomsten.
Daarvan is de voorlaatste weliswaar niet aanstonds positief geadviseerd, maar voor zover
dat was gebaseerd op de overweging dat er een hogere vergoeding werd geboden dan de
werkelijke kosten is die situatie thans niet aan de orde.
De gastvrijheid blijft, nu het bedrag van € 500,- niet te boven wordt gegaan, binnen redelijke
perken.
Op voorwaarde dat de gevraagde accreditatie uiteindelijk wordt verleend - bewijs daarvan zal
nog moeten worden overgelegd - kan het advies, de voorgaande adviezen alsmede het
bovenstaande in aanmerking nemende, positief luiden.
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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 9 juli 2015 door mr. J. Thomas, voorzitter.
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