Op 6 oktober 2010 is het volgende advies (A10.091) gegeven.
1. Het verzoek van X:
X is voornemens een bijeenkomst te organiseren in november 2010 te Rome, Italië,
onder de titel “Y” voor circa 270 deelnemers uit 21 Europese landen.
Het aantal uit Nederland afkomstige deelnemers wordt geschat op vijf.
Gedoeld wordt op A-artsen, B-artsen en C-artsen, gespecialiseerd in ziekte-D.
De bijeenkomst voorziet in een update van de nieuwste inzichten op het gebied van
ziekte-D.
De (Nederlandse) deelnemers arriveren op donderdagochtend. De terugreis is gepland
op vrijdagmiddag. De bijeenkomst vangt aan om 13.30 uur, waarna -tot 17.00 uurlezingen. De avond wordt afgesloten met een diner. De volgende ochtend -van 08.30
uur tot 12.30 uur- vindt wederom een lezing plaats met aansluitend een drietal
workshops. De lezingen worden verzorgd door hoogleraren uit Spanje, Noorwegen en
het UK.
Het programma vermeldt geen recreatieve, sociale en/of culturele activiteiten.
De kosten worden waar het de Nederlandse deelnemers betreft op € 1.086,-- ter zake
reis, verblijf in hotel en maaltijden. Van hen wordt een eigen bijdrage verwacht van
€ 543,--per persoon.
Er is bij E een accreditatie aangevraagd.
2. De beoordeling door de Codecommissie:
Zoals bekend mag worden verondersteld behoort -gelet op het bepaalde in artikel 12
van de Gedragscode en de Uitwerking Normen Gunstbetoon (UNG)- 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 e.v.
UNG wordt aangegeven welke criteria daarbij -sedert 1 januari 2010- gelden en in acht
dienen te worden genomen.
In dit kader dient ten eerste de vraag te worden beantwoord of sprake is van een
wetenschappelijke bijeenkomst.
Van een accreditatie blijkt vooralsnog niet, zodat (nog) niet gezegd kan worden dat
sprake is van een wetenschappelijke bijeenkomst als bedoeld onder B 7, aanhef en
onder a UNG.
Of anderszins sprake is van een wetenschappelijke bijeenkomst als bedoeld in artikel
B 7, aanhef en onder b of c UNG kan, bij gebreke van gegevens niet worden
vastgesteld.
X gaat er kennelijk wel van uit dat de gevraagde accreditatie zal worden verleend.
Daarmee zou dan, mede in aanmerking nemende dat bij de accreditering de
objectiviteit van de presentatie is getoetst en gewaarborgd is (bevonden) -banden van
sprekers met de organisator/farmaceutische industrie zouden er overigens niet zijngegeven zijn dat sprake is van een wetenschappelijke bijeenkomst als bedoeld in
artikel B 7 onder a UNG. De Codecommissie zal dan ook voor zover het de
beoordeling in deze betreft er -veronderstellenderwijs- van uitgaan dat zulks het geval
is.

De vervolgens in het kader van het verlenen en genieten van gastvrijheid te toetsen
criteria houden in dat (a) de ter zake de bijeenkomst te verlenen gastvrijheid binnen
redelijke perken dient te blijven, dat (b) deze ondergeschikt dient te zijn aan het
hoofddoel van de samenkomst én dat (c) de gastvrijheid zich niet mag uitstrekken tot
anderen dan de deelnemers aan het inhoudelijk gedeelte van de bijeenkomst.
Het programma kent lezingen en workshops, van een recreatief en/of sociaal/cultureel
element blijkt niet, noch blijkt van ongebruikelijke onderbrekingen en de gastvrijheid
richt zich kennelijk enkel op de deelnemers, zodat aan de criteria b en c lijkt te worden
voldaan.
Met betrekking tot het criterium dat de gastvrijheid binnen redelijke perken blijft, geeft X
aan dat de eigen bijdrage van de deelnemer de helft van de totale kosten zal
bedragen. Daarbij zijn de kosten van de vliegreis kennelijk geschat. Duidelijk moge zijn
dat, hoe deze ook uitvallen, de bijdrage van X niet meer dan de helft van alle kosten
(reis-, verblijfkosten en kosten deelname) mag bedragen. Aldus zal ook zijn voldaan
aan bedoeld criterium van (beperkte) gastvrijheid.
Nu de bijeenkomst plaatsvindt in het buitenland dient de Codecommissie het verzoek
nog te toetsen aan het bepaalde in artikel B 4b UNG. Uitgaande van een te verlenen
accreditatie en in aanmerking nemende (a) dat het een internationaal congres betreft,
(b) dat niet aannemelijk is -gezien het programma- dat de locatie op zichzelf het
hoofddoel vormt voor de beroepsbeoefenaar om aan de bijeenkomst deel te nemen en
(c) de bereikbaarheid van de gekozen locatie en gezien de herkomst van de
deelnemers, heeft de Codecommissie geen althans onvoldoende reden aan te nemen
dat de (buitenland)locatie niet passend is.
Het vorenstaande leidt ertoe dat in aanmerking nemende de hiervoor gemaakte
voorbehouden het advies positief kan luiden. De Codecommissie verzoekt X wel een
kopie van de accreditatie aan haar toe zenden zodra deze is ontvangen.
3. De kosten:
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan X
separaat in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Gouda op 6 oktober 2010 door mr. L.A.J. Nuijten, voorzitter.

2

