21 februari 2013

VERKORT ADVIES (AA13.010) 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 12 februari 2013 die
mevrouw [Y], namens [X] heeft ingediend.
1. Het verzoek van [X]
[X] heeft het voornemen gastvrijheid te verlenen in het kader van een
nascholingsbijeenkomst voor [artsen A] en [artsen B], welke op een dag in april 2013 wordt
georganiseerd door [organisatie Z] in Praag. De inhoud van het programma en een overzicht
van de sprekers zijn bij de adviesaanvraag gevoegd. Er is accreditatie aangevraagd bij
[instelling C] voor 5 punten. De totale kosten per persoon bedragen € 695,75, waarvan [X]
€ 495,75 voor haar rekening neemt.
2. De beoordeling door de Codecommissie
Vastgesteld kan worden dat de opzet van de nascholingsbijeenkomst nagenoeg gelijk is aan
de eendaagse wetenschappelijke masterclass die door [organisatie Z] in 2012 is
georganiseerd in Parma, in welk kader [X] gastvrijheid heeft verleend en waarvoor de
Codecommissie in het advies A12.020 positief advies heeft gegeven onder voorwaarde dat
[X] de CGR nader zal informeren over de gevraagde accreditatie. Inmiddels is de CGR
gebleken dat voor die bijeenkomst accreditatie is verleend. De Codecommissie gaat er
daarom vooralsnog van uit dat voor de onderhavige bijeenkomst eveneens accreditatie zal
worden verleend.
Ook de kosten van de deelnemers die [X] voor haar rekening neemt, blijven binnen de
grenzen van de Uitwerking Normen Gunstbetoon.
Onder verwijzing naar de motivering gegeven in advies A12.020 luidt het advies positief
onder voorwaarde dat voor de bijeenkomst accreditatie wordt verkregen en [X] bewijs van
accreditatie aan de Codecommissie overlegt, zodra deze is verkregen.

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 21 februari 2013 door mr. M.V. van der Storm, voorzitter.
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