14 oktober 2013
VERKORT ADVIES (AA13.087) van de Codecommissie Geneesmiddelenreclame 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 [mevrouw Y] van 10
oktober 2013.

1. De aanvraag
Verzoekster heeft het voornemen op [twee dagen in] november 2013 in Parijs ( Frankrijk )
een bijeenkomst te organiseren onder de titel “[Z]”. De bijeenkomst zal worden bezocht door
een groot aantal [artsen A] c.q. [artsen B] uit de gehele wereld waaronder een aantal uit
Nederland. Accreditatie is aangevraagd. Verzoekster schat de kosten wegens deelname aan
de bijeenkomst per deelnemer op € 800,-- en heeft het voornemen de helft daarvan voor
haar rekening te nemen.
Verzoekster verneemt graag of voor de bijeenkomst een positief advies kan worden
gegeven.
2. De beoordeling door de Codecommissie
In 2010, 2011 en 2012 heeft de Codecommissie een positief advies afgegeven voor eerdere
soortgelijke bijeenkomsten als verzoekster thans organiseert. Ook thans gaat het om een
bijeenkomst die als wetenschappelijk kan worden aangemerkt en waarbij de gastvrijheid
binnen redelijke perken blijft en ondergeschikt is aan het doel van de bijeenkomst. Weliswaar
is thans nog geen accreditatie verleend, maar de Codecommissie ziet geen aanleiding om
een voorwaardelijk positief advies te geven, nu eerder voor een soortgelijke bijeenkomst wel
accreditatie werd verleend en de gegevens die thans verstrekt zijn, geen aanleiding geven
om er aan te twijfelen of de bijeenkomst als wetenschappelijk kan worden aangemerkt.
Een en ander leidt tot een positief advies.
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 14 oktober 2013 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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