Op 2 augustus 2006 is het volgende advies (A06.23) gegeven.

1. Het verzoek van de aanvrager (A):
A is voornemens, zoals ieder jaar, ook in 2006 enkele nascholingsdagen op het gebied van
onderwerp X te organiseren ten behoeve van medisch x-specialisten. Het gaat om twee
weekends, te weten het “X weekend” (in september 2006) en het “XX weekend” (in
november 2006), beide te y (NL). De organisatie vindt plaats – wat het X weekend betreft onder verantwoordelijkheid van Prof. V samen met medisch specialist W, resp. – wat het XX
weekend betreft – van twee medisch x-specialisten. Gedetailleerde programma’s zijn aan de
Codecommissie toegezonden.
Doel van de programma’s is, medisch x-specialisten met het interessegebied X bij elkaar te
brengen en een wetenschappelijk programma te bieden dat nauw aansluit bij hun behoefte op
grond van de dagelijkse praktijk. Tal van met name genoemde sprekers, meest medisch xspecialisten, zullen wetenschappelijke thema’s behandelen. Voor deelname aan de
bijeenkomsten zullen 50 resp. 30 medisch x-specialisten worden uitgenodigd.
Het wetenschappelijk gedeelte vindt plaats op zaterdag, vanaf 10.15 tot 17.30 uur (XX
weekend 18.30 uur) met enkele onderbrekingen voor pauzes en lunch.
De deelnemers worden in de gelegenheid gesteld hun partner mee te nemen. Voor partners
worden geen extra activiteiten georganiseerd. De gemaakte kosten evenals de kosten van het
diner op zaterdagavond zullen op basis van een stelpost worden vergoed middels een eigen
bijdrage van € 150 pp. Indien de partner niet overnacht, zal de eigen bijdrage € 75 bedragen,
aldus A. Reiskosten en kosten buiten het wetenschappelijk programma zijn voor eigen
rekening van de deelnemers. Voor de beide voorzitters is een vergoeding voor 10 uren
voorzien à € 140 per uur; sprekers ontvangen een vergoeding van 3 uren x € 140.
Er is een kostenbegroting overgelegd. Daarin is vermeld telkens € 1550 aan zaalhuur, in
totaal, en per persoon € 250 resp. € 285 voor lunch, diner, dranken en overnachting. De
Codecommissie begrijpt uit het verband dat hier bedoeld is één overnachting, van zaterdag
op zondag.
A verzoekt de programma’s te beoordelen en te toetsen aan de regels van de Gedragscode
inzake gastvrijheid.
2. Het oordeel van de Codecommissie:
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De Gedragscode bepaalt allereerst dat de vergunninghouder, in dit geval A, er zorg voor
moet dragen dat de door haar geboden gastvrijheid binnen redelijke perken blijft en
ondergeschikt is aan het met de samenkomst beoogde doel. Welke regels daarvoor van
toepassing zijn hangt onder meer af van de aard van de bijeenkomst. In de “Uitwerking
Normen Gunstbetoon” is bepaald welke regels in het bijzonder hebben te gelden voor
wetenschappelijke bijeenkomsten. Kortheidshalve mag daarnaar worden verwezen.
De Codecommissie is van oordeel dat de onderhavige bijeenkomsten kunnen worden
aangemerkt als wetenschappelijke bijeenkomsten zoals bedoeld in art. B.7 onder c van de
Uitwerking normen Gunstbetoon. Uit de gegeven gedetailleerde beschrijving van het
programma en de doelstelling ervan is af te leiden dat gezorgd wordt voor voldoende
objectiviteit van de presentaties en dat het programma voorziet in een onafhankelijke
informatiebehoefte van beroepsbeoefenaren.
Volgens opgave van A bedragen de kosten van de gastvrijheid – in dit geval verblijfkosten
waaronder met name maaltijden en een overnachting - € 250 resp. € 285 per deelnemer en
wordt van de deelnemers een eigen bijdrage van € 75 gevraagd, of € 150 indien de partner
mee overnacht. Op grond hiervan moet de conclusie zijn dat deze mate van gastvrijheid in
overeenstemming is met de normen vastgesteld krachtens de Gedragscode. Voor zo ver op
de volgende dag, zondag, sociale en niet-wetenschappelijke activiteiten zijn gepland
(daarover zijn in de adviesaanvrage geen mededelingen gedaan) zijn deze in elk geval voor
eigen rekening van de deelnemers. De Codecommissie vindt geen aanwijzingen voor de
veronderstelling dat andere dan wetenschappelijke althans beroepsmatige motieven een
relevante rol zouden kunnen spelen bij de beslissing tot deelname aan de bijeenkomsten.
Op grond van het bovenstaande is het advies van de Codecommissie over de voorgestelde
bijeenkomsten positief.
3. Kosten:
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan A separaat
in rekening zullen worden gebracht.

