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Samenvatting:

Eindoordeel preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst
na het ontvangen van tussentijdse informatie. Het diner op
de avond voorafgaand aan de bijeenkomst voldoet niet aan
de eisen van art. 6.4.1, er is een te verwijderd verband
tussen diner en (het doel van) de bijeenkomst.

ADVIES (AA16.063) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 1 maart 2016,
ingekomen op 5 april 2016, 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.
Naar aanleiding van het tussenoordeel A16.038 van 29 april 2016 werd nadere informatie
ontvangen per e-mail van 3 en 12 mei 2016.
1. De verdere beoordeling
1.1.
In het tussenoordeel A16.038 werden nadere inlichtingen gevraagd met betrekking tot de
post diner. Uit het antwoord van 3 mei 2016 blijkt dat het om 2 diners gaat, een op
zondagavond en een op maandagavond. Waar in het programma van de tweedaagse niet
blijkt van enige activiteit op de zondagavond is aan [X] gevraagd of het voor de zondagavond
voorziene diner wordt voorafgegaan door, vergezeld van of gevolgd door een activiteit die
met de op maandag en dinsdag te behandelen thema’s in enigerlei verband staat. Bij e-mail
van 12 mei werd gemeld dat dat niet het geval is.
1.2.
Naar het oordeel van de Codecommissie kan het diner op zondagavond niet worden
aangemerkt als een vorm van gastvrijheid die voldoet aan de algemene eisen van artikel
6.4.1. van de Gedragscode, nu er een te verwijderd verband is met (het doel van) de
bijeenkomst op maandag en dinsdag: het gezelligheidsaspect is hier overheersend.
Aan dit oordeel doet niet af dat volgens de – getalsmatige - vuistregel van art. 6.4.6. de
gastvrijheid inclusief 2 diners binnen de perken blijft. De Codecommissie wijst in dit verband
op de derde alinea van de toelichting bij art. 6.4.6., in het bijzonder het woord ‘tevens’.
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1.3.
De conclusie moet luiden dat positief kan worden geadviseerd, mits de kosten van het diner
op zondagavond uit het pakket worden verwijderd of anders gezegd de kosten van dit diner
voor rekening van de deelnemers blijven.
2. Het oordeel
De Codecommissie adviseert positief als uitvoering wordt gegeven aan hetgeen sub 1.3.
is overwogen.
3. De kosten
De kosten van dit advies zullen separaat aan [X] in rekening worden gebracht.
Aldus gegeven te Amsterdam op 20 juni 2016 door mr. C. Wallis, voorzitter.
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