28 maart 2013
VERKORT ADVIES (AA13.023) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 25
maart 2013 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 [X] van
bovenvermelde datum.

1. Het verzoek
[Bedrijf Y] organiseert op een dag in april 2013 een conferentie in Berlijn ( Duitsland ) onder
de titel “[Z]”. De conferentie neemt een aanvang om 11.45 uur en wordt afgesloten met een
diner om 20.00 uur. De doelgroep is die van de [artsen A]. Verzoekster stelt zich voor een
deel van de reis- en verblijfkosten van deelnemers voor haar rekening te nemen. Deze
kosten worden per deelnemer begroot op € 846,69. Van dit bedrag zal verzoekster een
gedeelte van € 500,-- voor haar rekening nemen. Verzoekster vraagt een oordeel over de
toelaatbaarheid hiervan.

2. De beoordeling door de Codecommissie
Het gaat in het onderhavige geval om een bijeenkomst die op één lijn kan worden gesteld
met de bijeenkomst die in april 2012 eveneens in Berlijn werd georganiseerd en waarvoor op
19 april 2012 een positief advies is gegeven. Hetgeen in dat advies ( A12.035 ) is overwogen
kan thans eveneens in aanmerking worden genomen. Hier moet alleen één kanttekening bij
gemaakt worden. Vorig jaar was accreditatie toegekend toen het oordeel van de
Codecommissie werd gevraagd. Thans is dat nog niet gebeurd. Er is wel accreditatie
aangevraagd, maar deze is nog niet toegekend. De Codecommissie wil aannemen dat dit
alsnog zal gebeuren, maar moet het advies voorwaardelijk positief geven, zolang daarvan
niet is gebleken.
Een en ander leidt tot een voorwaardelijk positief advies. Verzoekster zal het bewijs van
verleende accreditatie zo spoedig mogelijk aan de Codecommissie moeten toezenden. Als
accreditatie is verleend, kan van een positief advies worden uitgegaan. Is dat niet het geval,
dan zal opnieuw een oordeel van de Codecommissie gevraagd moeten worden.
3. De kosten
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan
verzoekster separaat in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Amsterdam op 28 maart 2013 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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