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Samenvatting:

Preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst (verkort)

VERKORT ADVIES (AA18.023) 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 met bijlagen van 22 mei
2018 door [mevrouw Y] namens [X].
1. Het verzoek van [X]
[Op vier dagen in 2018] vindt in Stockholm, Zweden, een meerdaags internationaal congres
plaats van de [vereniging Z]. Daaraan zullen onder meer Nederlandse medisch specialisten
deelnemen. Op [de tweede dag] zal in het kader van deze bijeenkomst voor een twaalftal
Zweedse, Belgische en Nederlandse deelnemers aan dit congres een aparte bijeenkomst
worden gehouden onder de titel “[A]”.
Op deze bijeenkomst zal over de [ziekte B] worden gesproken door [medisch specialist C] en
thans verbonden aan het [Instituut D] in Barcelona. Deze lezing wordt afgesloten met een
diner voor de deelnemers.
[X] heeft het voornemen aan drie Nederlandse deelnemers, die al voor het [Z] congres in
Stockholm verblijven en de lezing van [medisch specialist C] willen bijwonen, gastvrijheid te
verlenen door het diner voor haar rekening te nemen.
Accreditatie is niet aangevraagd.
De kosten per deelnemer bedragen € 70,00.
[X] vraagt advies over de geoorloofdheid van de die voorgenomen gastvrijheid.
2. Het oordeel van de Commissie
Bij advies A17.055 heeft de Commissie voor een naar aard en opzet gelijke bijeenkomst
positief geadviseerd.
De door de aan te zoeken vergunninghouders te verlenen gastvrijheid bestaat uitsluitend uit
kosten voor het diner. Het bedrag van € 70,00 valt ruimschoots binnen de grenzen, die zijn
opgenomen in artikel 6.4.6 aanhef en onder 1 van de Gedragscode.
Met verwijzing naar de motivering gegeven in het hiervoor genoemde advies, die als hier
ingelast wordt beschouwd, komt de Commissie ook nu tot een positief advies.
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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, 28 mei 2018 door mr. J.A.J. Peeters, voorzitter.
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