Op 28 februari 2011 is het volgende advies (A11.016) gegeven.
1. Het verzoek:
Verzoekster heeft het voornemen op een vrijdag in mei 2011 een bijeenkomst te
organiseren voor in Nederland werkzame beroepsbeoefenaren, met name X-artsen, te
houden in Parma, Italië. Soortgelijke bijeenkomsten heeft zij in voorgaande jaren ook
georganiseerd. Die bijeenkomsten zijn in het verleden telkens geaccrediteerd door Y
en ook nu is accreditatie bij deze instelling aangevraagd. Van de kosten van
gastvrijheid van de deelnemers, € 554 per persoon, zullen zij zelf € 54 voor hun
rekening nemen; verzoekster betaalt het overige deel, € 500.
Verzoekster vraagt of aan de vereisten die in de Code zijn gesteld, is voldaan, waarbij
zij in het bijzonder aandacht vraagt voor de rechtvaardigingsgrond voor de locatie in
het buitenland.
2. Het oordeel van de Codecommissie:
De Codecommissie heeft kennis genomen van het programma van de bijeenkomst. Zij
stelt vast dat de bijeenkomst een gelijke opzet heeft als die welke in de jaren 2008 tot
en met 2010 zijn gehouden en waarvoor de Codecommissie steeds een positief advies
heeft gegeven (onder de nummers A10.018, A09.026 en A08.005).
Het gaat ook nu om een wetenschappelijke bijeenkomst waarbij de door verzoekster
geboden gastvrijheid binnen redelijke perken blijft en ondergeschikt is aan het doel van
de bijeenkomst. Om redenen die in de vorige adviezen zijn vermeld, en de
omstandigheid dat de bijeenkomst openstaat voor beroepsbeoefenaren – X-artsen - uit
vele Europese en niet-Europese landen, is de Codecommissie van oordeel dat in dit
geval een objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat voor de keuze van de locatie.
De Codecommissie komt daarom ook in dit geval tot een positief advies.
3. De kosten:
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten
separaat aan verzoekster in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Gouda op 28 februari 2011 door mr. M. de Boer, voorzitter.

