RICHTSNOEREN AANGAANDE DE WAARDE VAN DE MAALTIJDEN DIE AANGEBODEN WORDEN AAN
BEROEPSBEOEFENAARS UIT DE GEZONDHEIDSSECTOR IN HET KADER VAN WETENSCHAPPELIJKE
BIJEENKOMSTEN

Overeenkomstig artikel 31, 2bis, van de Code voor deontologie van pharma.be mag de waarde van de aangeboden
maaltijden, dranken inbegrepen, in geen geval bepaalde grenzen overschrijden. Deze grenzen zijn de volgende:

A.

Bijeenkomsten die plaatsvinden over meerdere opeenvolgende kalenderdagen, met inbegrip van de
hiermee verbonden gastvrijheid, die krachtens artikel 72 van de Code visumplichtig zijn:
•

De waarde van een lunch, drank inbegrepen, mag niet meer bedragen dan 40 euro.

•

De waarde van een diner, drank inbegrepen, mag niet meer bedragen dan 75 euro. Vanaf 1 januari
2015 wordt dit bedrag verhoogd tot 80 euro.

B.

Bijeenkomsten die slechts over één enkele kalenderdag verlopen en die niet aan de visumplicht
onderworpen zijn:
•

De waarde van de maaltijden mag niet meer bedragen dan 40 euro per lunch en 75 (vanaf 1 januari
2015: 80) euro per diner, alles inbegrepen (drank, taks, huur van de zaal, …), aan de marktprijs.

•

De maximale gastvrijheid van 40 euro (lunch) + 75 (vanaf 1 januari 2015: 80) euro (diner) mag
slechts
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RICHTSNOEREN AANGAANDE HET BEGRIP “VAN GERINGE WAARDE” IN HET KADER VAN ARTIKEL
29BIS

Overeenkomstig artikel 29bis van de Code voor deontologie van pharma.be mogen informatieve of educatieve
materialen en voorwerpen van medisch nut aan beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector alleen worden
verstrekt op voorwaarde dat deze materialen en voorwerpen o.m. van geringe waarde zijn.

In het kader van artikel 29bis van de Code voor deontologie is informatief of educatief materiaal of een voorwerp
van medisch nut van geringe waarde zo:
•

het materiaal of voorwerp niet van aard is om de therapeutische keuze te beïnvloeden;

•

het materiaal of voorwerp maximum een waarde heeft van 50 euro (marktwaarde, inclusief BTW);

•

maximum 125 euro per jaar per gezondheidszorgbeoefenaar en per onderneming (inclusief BTW)
aangeboden wordt.
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De zeer geringe waarde wordt bepaald op basis van het materiaal of het voorwerp in zijn totaliteit en niet op basis
van de eventuele verschillende componenten/onderdelen ervan.

