Op 13 oktober 2009 is het volgende advies (A09.091) gegeven.
1. Het verzoek van X:
X heeft het voornemen in maart 2010 een bijeenkomst in Paramaribo en Bronsweg, district Brokopondo,
Suriname, te organiseren en te houden onder de titel “Y”. In aard en opzet is deze bijeenkomst – behoudens
hetgeen hierna nog als afwijking zal worden vastgesteld, gelijk aan de bijeenkomst, waaraan X in 2009
gastvrijheid wilde verlenen en waarvoor zij advies heeft gevraagd in 2008. Bij advies A08.070 is door de
commissie negatief geadviseerd, omdat X toen de organisator van de bijeenkomst was en die bijeenkomst niet
was geaccrediteerd, terwijl X meedeelde voornemens te zijn de helft van de kosten van de beroepsbeoefenaren,
namelijk € 1240,00 per deelnemer, voor haar rekening te willen nemen. De commissie heeft in haar advies X in
overweging gegeven het bedrag van de gastvrijheid dat zij toen wilde bekostigen te beperken tot € 500,00 per
deelnemer, met inachtneming van het jaarlijkse en categorale maximum.
In het thans voorgelegde verzoek beperkt X haar bijdrage tot € 500,00 per deelnemer.
Bovendien is aan de bijeenkomst in 2010 accreditatie verleend voor twaalf punten.
2. Het oordeel van de Commissie:
Op 25 september 2008 is zoals gezegd onder A08.070 negatief geadviseerd over het voornemen van X
gastvrijheid te verlenen aan een bijeenkomst in 2009 die naar aard en opzet gelijk was aan de bijeenkomst
waaraan X nu in 2010 gastvrijheid wil verlenen.
Belangrijke verschil is echter dat X haar gastvrijheid thans beperkt tot het bedrag van € 500,00 per deelnemer,
waarmee zij opvolging geeft aan een overweging van de commissie in dat negatieve advies.
Met verwijzing naar de motivering gegeven in advies A08.070, die als hier ingelast wordt beschouwd, komt de
commissie daarom nu tot een positief advies.
Daarbij komt dat de bijeenkomst in 2010 ook is geaccrediteerd, zodat ook daarom de voorgenomen gastvrijheid
toelaatbaar is.
3. Kosten:
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan X separaat in rekening
zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Gouda op 13 oktober 2009 door mr. J.A.J. Peeters, voorzitter.
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