2 oktober 2014
VERKORT ADVIES (AA14.088) 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 [X] van 25 september
2014.
1. De aanvraag
Op [twee dagen in] december 2014 wordt te Wenen (Oostenrijk) een congres georganiseerd
onder de titel “[Y]”. Hiervoor worden [artsen A, B en C] uitgenodigd uit een groot aantal
landen in Europa.
De kosten wegens gastvrijheid bedragen € 818,-- per deelnemer van welk bedrag
verzoekster een gedeelte groot € 500,-- voor haar rekening zal nemen.
Verzoekster verzoekt een positief advies uit te brengen over de toelaatbaarheid van de
aangeboden gastvrijheid.
2. De beoordeling
Het gaat in dit geval om een congres dat overeenkomt met een congres dat [in december
2013] in Berlijn (Duitsland) is georganiseerd en waarvoor op 21 oktober 2013 een positief
advies is uitgebracht. De Codecommissie ziet geen aanleiding daarover thans anders te
adviseren. Zij maakt daarbij slechts een enkele nadere opmerking.
Sinds medio mei van dit jaar is de Gedragscode Geneesmiddelenreclame gewijzigd
vastgesteld. De vereisten waar aan voldaan moet worden, zijn merendeels gelijk gebleven.
Er is echter een eis bij gekomen die inhoudt dat vergunninghouders er zorg voor moeten
dragen dat de gastvrijheid zich niet uitstrekt tot anderen dan de deelnemers van de
bijeenkomst of manifestatie. Aan deze eis wordt voldaan, nu de gastvrijheid beperkt zal zijn
tot de boven al genoemde artsen en verpleegkundigen.
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 2 oktober 2014 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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