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Samenvatting:

Preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst (verkort)

VERKORT ADVIES (AA16.099) 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 [de heren Y en Z] van
26 september 2016.
1. De aanvraag
[X] organiseert in samenwerking met [professor A en professor B] op [twee dagen in 2016]
een bijeenkomst onder de titel “[C]”. De bijeenkomst neemt een aanvang op [de eerste dag]
om 9.00 uur en wordt na de gebruikelijke onderbrekingen de volgende dag om 12.30 uur
afgesloten. Er worden deelnemers uit een groot aantal landen verwacht. De kosten wegens
verblijf bedragen € 959,-- per deelnemer. Van dit bedrag zal verzoekster een gedeelte van
€ 474,-- voor haar rekening nemen. Verzoekster vraagt na te gaan of aan de vereiste van de
Code Geneesmiddelenreclame zal worden voldaan.
2. De beoordeling
In juni dit jaar heeft verzoekster een vergelijkbare bijeenkomst ter beoordeling voorgelegd
waarop de Codecommissie op 16 juni 2016 een positief advies heeft afgegeven. Het
nummer van dit advies is A16.051. De Codecommissie verwijst in deze naar de beoordeling
van de Commissie in dit advies. Hetgeen daar is overwogen, wordt in deze overgenomen.
Daarbij speelt een rol dat verzoekster heeft aangegeven dat zij niet betrokken is bij de
inhoud van het programma.
De bijdrage die verzoekster zal dragen, valt binnen de grenzen van artikel 6.4.6 van de
Code. Verzoekster zal daarbij alleen wel moeten nagaan of de deelnemers niet reeds eerder
het afgelopen jaar bijdragen, ook van derden, hebben ontvangen en of daarbij niet de grens
van € 1.500,-- wordt overschreden.
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 6 oktober 2016 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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