Op 10 november 2009 is het volgende advies (A09.093) gegeven.
1. Het verzoek van X:
X is voornemens in januari 2010 een wetenschappelijke bijeenkomst te organiseren in Praag met als titel “Y”.
Zij geeft aan dat:
- het onderwerp van de bijeenkomst door haar is bepaald maar het wetenschappelijk programma is
samengesteld door een adviesraad waarin internationale experts op het gebied van Z-ziekten plaatsnemen,
welke adviesraad het programma zelfstandig verder invulling heeft gegeven tezamen met de uiteindelijke
sprekers;
- de deelname aan de bijeenkomst open staat voor medisch specialisten uit diverse landen (met name Europa);
- de locatie is gekozen vanwege het internationale karakter van de bijeenkomst en de bereikbaarheid voor de
deelnemers;
- circa 500 specialisten (uit verschillende continenten) worden verwacht, van wie er 6 uit Nederland (A-artsen)
zijn;
- (inmiddels) accreditatie is verleend door de A-vereniging Nederland voor 9 punten;
- de totale kosten geraamd zijn op € 1.200,00 per persoon en zij, X, de deelnemers tegemoet zal komen door de
onkosten te vergoeden op basis van de zogenaamde 50%-regel, waardoor de eigen bijdrage per deelnemer
circa € 600,00 zal bedragen;
- het programma er als volgt uitziet:
• aanvang op vrijdag om 9.00 uur, na aan woord van welkom, met vervolgens inleidingen van een half uur tot
drie kwartier tot 16.00 uur;
• aanvang op zaterdag 09.00 uur met vervolgens inleidingen tot 12.30 uur;
• een en ander met de gebruikelijke koffie-/theepauzes op beide dagen en lunch op vrijdag;
• aankomst en vertrek op respectievelijk donderdag en zaterdag;
• de sprekers zijn hoogleraren, afkomstig uit verschillende landen/continenten;
- zij geen sociaal programma faciliteert of organiseert.
2. De beoordeling door de Codecommissie:
Ingevolge artikel 12 van de Gedragscode en de Uitwerking Normen Gunstbetoon behoort het verlenen van
gastvrijheid in het kader van samenkomsten binnen redelijke perken te blijven en ondergeschikt te zijn aan het
hoofddoel van de samenkomst. In de artikelen B 7 tot en met 10 van de Uitwerking Normen Gunstbetoon wordt
aangegeven welke criteria daarbij gelden en in acht dienen te worden genomen.
De Codecommissie gaat er, gezien de accreditatie, vanuit dat de bijeenkomst wetenschappelijk van aard is en
neemt aan dat, waar een adviesraad de bijeenkomst inhoudelijk bepaalt en de samenstelling van de groep van
sprekers (mede aan de hand van hun curricula vitae) laat zien dat deze van hoog niveau is, de objectiviteit van
de bijeenkomst voldoende gewaarborgd is en het programma in een onafhankelijke informatiebehoefte voorziet.
Aangezien de bijeenkomst geen recreatief, sociaal programma kent noch blijkt van ongebruikelijke
onderbrekingen en de gastvrijheid zich enkel op de deelnemers richt lijkt tevens voldaan te worden aan de
criteria dat de gastvrijheid ondergeschikt is aan het hoofddoel van de samenkomst en zich niet uitstrekt tot
anderen dan de deelnemers aan het inhoudelijk gedeelte van de bijeenkomst.
Met betrekking tot het criterium dat de gastvrijheid binnen redelijke perken blijft, kan worden vastgesteld dat X
een bijdrage ter beschikking stelt aan de deelnemer die 50% bedraagt van alle kosten. De Codecommissie gaat
er vanuit dat dat percentage ook niet zal worden overschreden.
De bijeenkomst vindt plaats in het buitenland. Aangezien de deelnemers en sprekers uit verschillende
continenten afkomstig zijn, slechts een zeer klein aantal deelnemers uit Nederland afkomstig is, bestaat er
voldoende reden de bijeenkomst elders dan in Nederland te houden. Er is aldus sprake van een bijeenkomst in
de zin van artikel B 10b van de Uitwerking Normen Gunstbetoon.
De Codecommissie heeft, gelet op de voorgelegde informatie (het internationale karakter van de bijeenkomst,
een belangrijk deel van de deelnemers is afkomstig uit andere landen dan Nederland) ook geen reden gevonden
de locatie niet passend te achten
Het hiervoor overwogene houdt in dat het verzochte advies positief kan luiden.
3. De kosten:
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan verzoekster separaat in
rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Gouda op 10 november 2009 door mr. L.A.J. Nuijten, voorzitter.
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