28 april 2014
VERKORT ADVIES (AA14.030) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 17 april
2014 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 [de heer Y],
werkzaam bij [X].
1. Het verzoek
[De ziekenhuizen A en B] te Wenen hebben het voornemen op [twee dagen in] mei 2014 te
Wenen, Oostenrijk, een bijeenkomst te organiseren onder de titel "[C]", met als doelgroep
[artsen C en D] uit diverse Europese landen, waaronder 3 of 4 uit Nederland. Het onderwerp
is "[E]". Er staan negen sprekers gepland; er zullen "interactieve lezingen" worden gehouden
en "best practices" worden gedeeld. Er is behalve het diner op de eerste dag geen sociaal
programma. Accreditatie is niet aangevraagd.
De kosten per Nederlandse deelnemer worden begroot op € 700,-, waarvan [X] € 500,- voor
haar rekening wil nemen. Zij vraagt toetsing van dit voornemen.
2. Het oordeel van de Codecommissie
Een bijeenkomst met dezelfde organisator(en) en onder dezelfde titel, heeft eerder
plaatsgevonden [in] november 2011. Hierover is door de Codecommissie positief
geadviseerd bij advies A11.085. Onder verwijzing naar dat advies komt de Codecommissie
op basis van de in grote lijnen gelijke aard en opzet ook thans tot het oordeel dat sprake is
van een wetenschappelijke bijeenkomst.
Bij een wetenschappelijke bijeenkomst blijft de gastvrijheid binnen redelijke grenzen wanneer
de voor rekening van de vergunninghouder komende kosten van gastvrijheid per
beroepsbeoefenaar en per therapeutische klasse niet meer bedragen dan € 500,- per keer
en € 1.500,- per jaar of de beroepsbeoefenaar tenminste 50% van alle kosten zelf draagt.
Hieraan is in dit geval voldaan.
Ter plekke bevindt zich een relevant onderzoeksinstituut en het betreft een internationaal
deelnemersveld, zodat de lokatie wederom als passend kan worden beschouwd.
Het positief luidt ook thans positief.
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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 28 april 2014 door mr. J. Thomas, voorzitter.
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