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Nieuwe regels vanaf 
1 januari 2023 

  

Met het nieuwe jaar in aantocht, willen wij jullie via deze 
nieuwsbrief meedelen dat vanaf 1 januari 2023 een aantal 
nieuwigheden in voege zullen treden.   

In de eerste plaats wordt de Code voor Deontologie aan 
de nieuwe realiteit van de virtuele en hybride 
wetenschappelijke bijeenkomsten aangepast (zie verder 
onder 1).  

Vervolgens wijzigen de bedragen van aangeboden 
gastvrijheid (zie verder onder 2).  

Daarnaast hebben we goed nieuws voor de indieners van 
visumaanvragen: de tarieven dalen! (zie verder onder 3). 

Ten slotte geven wij jullie graag nog wat tips mee bij het 
indienen van een visumaanvraag (zie verder onder 4). 
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1. Code voor 

Deontologie 

De Corona-crisis heeft aanleiding 
gegeven tot het organiseren van een 
nieuw soort bijeenkomsten: de virtuele. 
Waar virtueel bijeenkomen drie jaar 
geleden quasi ondenkbaar was, is dit 
vandaag de dag niet meer weg te 
denken. Vaak wordt er ook hybride 
bijeengekomen, waarbij personen de 
mogelijkheid krijgen om fysiek dan wel 
virtueel deel te nemen. Ook bij virtuele 
of hybride bijeenkomsten, moet er 
rekening worden gehouden met een 
aantal ethische en deontologische 
regels.  

Hiernaast bezorgen wij een overzicht van 
de regels die van toepassing zullen zijn 
vanaf 1 januari 2023 op virtuele en 
hybride wetenschappelijke 
bijeenkomsten. 

De volledige tekst van de gewijzigde 
artikelen, kan worden teruggevonden in 
de Code zelf: klik hier om deze te 
raadplegen. 

Wijzigingen aan de Mdeon Code 

voor Deontologie 

 

De volgende artikelen van de Code voor Deontologie 
worden gewijzigd vanaf 1 januari 2023: 
 
- Art. 1.4, 2°: Verduidelijking dat het begrip 

wetenschappelijke bijeenkomst kan slaan op fysieke, 
virtuele en hybride bijeenkomsten. 
 

- Art. 3.2: Definitie van fysieke, virtuele, hybride 
wetenschappelijke bijeenkomst. In de praktische 
richtlijnen bij artikel 3 wordt verduidelijkt dat wat 
specifiek hybride wetenschappelijke bijeenkomsten 
betreft dezelfde regels van toepassing zijn als op 
een fysieke en/of virtuele wetenschappelijke 
bijeenkomst naar gelang de keuze:  indien er 
gekozen wordt voor een fysieke deelname, dan zijn 
de regels van toepassing van een fysieke 
wetenschappelijke bijeenkomst; indien er gekozen 
wordt voor een virtuele deelname dan zijn de regels 
van toepassing van een virtuele wetenschappelijke 
bijeenkomst. 
 

- Praktische richtlijnen betreffende artikel 4:  Voor 
louter virtuele wetenschappelijke bijeenkomsten 
wordt er geen minimum aantal uren aan 
wetenschappelijke activiteiten vooropgesteld. Men 
kan van de deelnemende beroepsbeoefenaars 
immers niet verwachten dat zij gedurende minstens 
6 uren per dag verspreid over de normale 
kantooruren voor hun computerscherm gekluisterd 
zitten. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een virtueel 
wetenschappelijk programma van 4 uren worden 
verspreid over 2 uren op dag X (van 18u tot 20u) en 
nog eens 2 uren op dag X+1 (van 8u tot 10u). 
 

- Art. 5.1, 2e lid: In geval van een louter virtuele 
deelname beperkt de aangeboden gastvrijheid zich 
tot de inschrijvingsprijs (maaltijden of andere 
gastvrijheden mogen in geen geval worden 
aangeboden).  

https://www.mdeon.be/wp-content/uploads/2022/12/Code-Mdeon-NL-01.01.2023.pdf


 

- Praktische richtlijnen betreffende artikel 16:  
 

- Een wetenschappelijke bijeenkomst 
die louter virtueel plaatsvindt, is 
visumplichtig indien ze plaatsvindt 
over meerdere opeenvolgende 
kalenderdagen en waarbij de 
inschrijvingsprijs wordt bekostigd. 

 
- Wetenschappelijke modules die 

louter virtueel beschikbaar zijn op 
eender welk moment en dus niet op 
een welbepaald tijdstip (vb. e-
learnings) zijn niet visumplichtig. Het 
sponsoren van de inschrijvingsprijs 
om dergelijke modules virtueel te 
kunnen raadplegen, wordt immers 
beschouwd als een gift 
(premie/voordeel) en moet dan ook 
de voorwaarden van art. 10 
geneesmiddelenwet en van art. 2 van 
de Code respecteren. Klik hier voor 
meer info hierover. 

 

Drie soorten wetenschappelijke 
bijeenkomsten : 

 

- Fysieke wetenschappelijke bijeenkomst: 
dit is een wetenschappelijke bijeenkomst 
waaraan de beroepsbeoefenaar uit de 
gezondheidszorg fysiek deelneemt. 

 

- Virtuele wetenschappelijke bijeenkomst: 
dit is een wetenschappelijke bijeenkomst  
waarbij de beroepsbeoefenaar uit de 
gezondheidszorg individueel en virtueel 
deelneemt, van eender waar, door in te 
loggen via een PC, laptop of enige andere 
drager. 

 

- Hybride wetenschappelijke bijeenkomst: 
dit is een wetenschappelijke bijeenkomst 
waaraan de beroepsbeoefenaar uit de 
gezondheidssector kan kiezen tussen een 
fysieke of virtuele deelname. 

 

 

Samenvatting   
Louter virtuele wetenschappelijke bijeenkomsten zijn 

visumplichtig indien ze plaatsvinden over meerdere 

opeenvolgende kalenderdagen waarbij de inschrijvingsprijs 

wordt aangeboden (stavingsstuk nodig!). Andere gastvrijheid 

mag niet worden aangeboden. Bij louter virtuele 

wetenschappelijke bijeenkomsten geldt er geen minimum 

aantal uren aan wetenschappelijke activiteiten.  

E-learnings zijn niet visumplichtig omdat het sponsoren van 

de inschrijvingsprijs om dergelijke modules virtueel te 

kunnen raadplegen, wordt beschouwd als een gift (enkel 

mogelijk indien beroepsgerelateerd en maximum 50€). 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.mdeon.be/wp-content/uploads/2017/01/16-07-01-Guidelines-Gifts-NL.pdf


2. Bedragen van 

gastvrijheid 

 

Covid-19 heeft niet alleen geleid tot het 
succes van virtuele wetenschappelijke 
bijeenkomsten, maar ook tot een 
duurder geworden leven. Dit laat zich 
onder andere voelen op de prijzen van 
maaltijden. Hoog tijd dus voor een 
indexatie. 

Samen met het FAGG heeft Mdeon de 
prijzen voor gastvrijheid geïndexeerd. 

Bovendien moet er vanaf 1 januari 2023 
een maximumbedrag van 135€ per 
dag worden gerespecteerd voor 
maaltijden en dranken (inclusief de 
vooravond indien er die dag geen 
wetenschappelijk programma is). Dit 
maximumbedrag van 135€ geldt 
bovendien enkel op voorwaarde dat er 
sprake is van minstens 6 uur aan 
wetenschappelijke activiteit. A rato zal er 
dus voortaan een maximumbedrag 
gelden van 23€ per volledig uur aan 
wetenschappelijke activiteit. Voor meer 
uitleg: zie hiernaast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vanaf 1 januari 2023 gelden de volgende 
bedragen en regels voor gastvrijheid: 

 
Maaltijden 

- Lunch: maximum 45 € 
- Diner: maximum 90 € 

 
 

! NIEUW:  

- In totaal maximum 135 € per dag met 
minstens 6u wetenschappelijk programma  

 
- In totaal maximum 23 € per volledig uur 

wetenschappelijke activiteit indien het 
totale wetenschappelijk programma 
minder dan 6 uur duurt 

  Dit maximumbedrag is inclusief een diner 
op de vooravond indien er geen 
wetenschappelijk programma is  

 Dit bedrag is alles inclusief (dranken, 
koffiepauzes, BTW, huur van de zaal, etc.) 

Hieronder volgen twee voorbeelden.  

Voorbeeld 1 

- Investigator meeting in Parijs op vrijdag van 
13u-18u en op zaterdag van 9u-18u 

- Aankomst op vrijdagochtend, vertrek op 
zaterdagavond  

- Aanvaardbaar aan te bieden gastvrijheid: 
 
o Vrijdag: 5 uren wetenschappelijk 

programma, dus 5x23€ = max. 115€ te 
besteden, bv. als volgt: 
▪ Lunch 25 € 
▪ Diner 90 € 

(gevolgd door een overnachting van 
max. 250€) 
 

o Zaterdag: 6 uren wetenschappelijk 
programma, dus het maximumbedrag 
van 135€ moet worden verdeeld over 
de hele dag, bv. als volgt: 
▪ Koffiepauze 23 € 
▪ Lunch 45€ 
▪ Diner 67€ (mag niet worden gevolgd 

door een overnachting, want een 
diner mag geen reden voor een 
overnachting zijn). 



Voorbeeld 2 

- Advisory Board in Barcelona op 
vrijdag van 9u-13u 

- Aankomst op donderdag in de 
loop van de namiddag 

- Aanvaardbaar aan te bieden 
gastvrijheid = aantal uren 
wetenschappelijk programma x 
23€ = 4x23€ = max. 92€ te 
besteden aan maaltijden, bv. als 
volgt: 
o Donderavond: diner 47€ 

(gevolgd door een 
overnachting aan max. 
250€) 

o Vrijdag: 
▪ Koffiebreak 15€ 
▪ Lunch 30€ 

 
 De maaltijden samen 
respecteren het 
maximumbedrag van 92 € 
(want 4u wetenschappelijk 
programma). De aangeboden 
maaltijd op de vooravond 
dient te worden meegerekend 
in dit maximumbedrag omdat 
er op de vooravond geen 
wetenschappelijk programma 
is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Overnachtingen 

 De maximumprijs per overnachting is 250 € 
(ontbijt en heffingen inbegrepen) 

 Een uitzondering geldt voor de 
bestemmingen waar de limiet volgens het 
Ministerieel Besluit d.d. 2 juli 2018 de maximale 
logementsvergoeding van 250€ overschrijdt. 
Voor deze locaties wordt de limiet gelijkgesteld 
aan deze  bedragen die gepubliceerd staan in 
voormeld Ministerieel Besluit d.d. 2 juli 2018 
houdende vaststelling van 
verblijfsvergoedingen toegekend aan 
personeelsleden en afgevaardigden van de 
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële 
opdracht naar het buitenland begeven of 
zetelen in internationale commissies  (klik hier 
om dit M.B. te raadplegen). 

 

 

https://www.mdeon.be/wp-content/uploads/2022/12/MB-2.7.2018-overnachtingen.pdf


 

3. Nieuwe tarieven 

visumaanvragen 

De Corona-crisis heeft een zware 
impact gehad op het aantal 
visumaanvragen. Mdeon werd 
geconfronteerd met een aanzienlijke 
daling van het aantal visumaanvragen, 
waardoor Mdeon genoodzaakt was de 
prijzen tijdelijk aanzienlijk te verhogen 
om dezelfde kwaliteit van de 
dienstverlening te kunnen behouden 
en om de kosten van de structuur en 
de experts te kunnen dekken. Dankzij 
jullie steun, kon Mdeon de 
visumprocedure verder verzekeren.  

Doordat het aantal visumaanvragen 
opnieuw gestegen is, zal Mdeon haar 
tarieven vanaf 1 januari 2023 
opnieuw doen dalen naar de 
tarieven die van kracht waren voor 
de Corona-crisis. 

 

 

 
Tarieven vanaf 1 januari 2023 voor het indienen 
van een visumaanvraag: 
 

- V1-visumaanvraag: 165 € excl. btw. 
 

- V1-visumaanvraag voor ondernemingen lid van 
Bachi, beMedTech, Medaxes of pharma.be: 
100 € excl. btw . 
 

- V2-visumaanvraag: 240 € excl. btw. 

 

De prijs van een spoedprocedure blijft ongewijzigd 
( 1.050 € excl. btw). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tips van het 

Visumbureau  

Ongeveer 85% van de ingediende visumaanvragen 

wordt onmiddellijk goedgekeurd. Na herindiening 

stijgt het goedkeuringspercentage gemiddeld naar 

95%. Desondanks zijn er nog altijd visumaanvragen 

die worden geweigerd. Graag geeft het Visumbureau 

jullie enkele tips mee om zoveel mogelijk 

goedkeuringen te krijgen. 

Tip 1: Dien niet last 

minute in!  

Hou rekening met de indieningstermijnen (klik 

hier voor een algemeen overzicht). Hou er 

rekening mee dat het gaat om werkdagen en 

niet om kalenderdagen.  

Het Visumbureau stelt vast dat vele firma’s 

zodanig laat indienen, dat er in geval van 

weigering geen herindiening meer mogelijk 

is. Velen gaan er vanuit dat het Visumbureau 

het dossier dan wel in schorsing zal zetten om 

alsnog de kans te krijgen een tijdige correctie 

door te voeren. Deze gunstmaatregel die het 

Visumbureau tot op vandaag heeft verleend, 

veroorzaakt evenwel een overmatig grote 

overlast, waardoor Mdeon heeft beslist om 

niet meer systematisch tot schorsing over 

te gaan indien de termijn om opnieuw in te 

dienen is verstreken.  

Start dus op tijd met de voorbereiding en 

het indienen van uw dossier! 

Tip 2: Motiveer 

taxikosten (FAQ 10.1.c) !   
 

Taxikosten moeten een reële inschatting zijn van 
de werkelijke prijs. Wanneer taxikosten worden 
opgenomen in rubriek B.4 van de visumaanvraag, 
moet er telkens een bijkomende uitleg worden 
gegeven. Deze info kan bijvoorbeeld het 
volgende zijn: 

• In geval van meerdere personen: wordt de 
taxi gedeeld? 

• Af te leggen afstanden? 
• Gewone taxi ? Privé chauffeur ? Limo ? 
• Offerte toevoegen van een agentschap. 
• Simulatie toevoegen (zie bvb. 

https://www.taxifarefinder.com/). 

 

 

https://www.mdeon.be/nl/indieningstermijnen/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip 3: Respecteer de 

2 voorwaarden voor een 

flex ticket (FAQ 10.1.b)!  

  

Het aanbieden van flexibele vliegtuigtickets is 
toegestaan, mits er is voldaan aan twee 
cumulatieve voorwaarden: 

1. Een gemotiveerde verantwoording (vb. 
flex karakter is nodig om bagage te 
kunnen meenemen, om te kunnen 
annuleren en kosten te recupereren, 
om verblijf te kunnen inkorten indien 
het congres vb. eerder stopt, omdat er 
geen andere opties zijn, omdat het 
standaard zit inbegrepen bij de 
gekozen klasse, …), én 
 

2. Een verklaring op eer waaruit blijkt dat 
het flexibele karakter niet zal worden 
aangewend om het verblijf te verlengen 
(vroeger vertrekken of later terugkeren). 

Beide voorwaarden (motivatie én verklaring) 
moeten worden vermeld in de visumaanvraag 
zelf (vb. in rubriek B.5 en/of B.8). Dit kan vb. als 
volgt luiden: “We hebben gekozen voor een 
flex karakter om onze kosten te kunnen 
recupereren in geval van annulatie, maar we 
verklaren op eer dat het flex karakter niet zal 
worden gebruikt om het verblijf te verlengen.” 

 

 

 

 

 

 

Tip 4: Gebruik de 

Checklist voor het 

invullen van een 

visumaanvraag  

Mdeon heeft een checklist die u kan helpen bij het 

invullen van een visumaanvraag V1 en V2. Deze 

checklist geeft per rubriek van de visumaanvraag 

V1 en V2 “Tips & Tricks” mee om zeker te zijn dat u 

niets vergeet. Bovendien wordt telkens het 

bijhorende FAQ-nummer vermeld, opdat u in 

geval van twijfel weet waar u terecht kan voor 

meer info. 

Klik hier om de checklist V1 en V2 te raadplegen. 

https://www.mdeon.be/nl/checklist-voor-het-invullen-van-een-visumaanvraag-v1/


 

 

 

 

 

 

 

Tip 5: Third Party Organized 

Scientific Events  

Zodra u de deelname sponsort aan een 

wetenschappelijke bijeenkomst die door een derde 

wordt georganiseerd, is het altijd verplicht om een 

stavingsstuk toe te voegen van 1) de prijs van de 

inschrijving én 2) van wat er in die inschrijvingsprijs zit 

inbegrepen. 

Deze verplichting geldt ongeacht of de registratie al dan 

niet wordt aangeboden en ongeacht of er al dan niet 

een inschrijvingsprijs wordt gevraagd.  

Zorg voor een goed stavingsstuk conform de richtlijnen: 

voor meer info, zie FAQ 9.4 (klik hier). 

 

https://www.mdeon.be/nl/frequently-asked-questions/


 

 

 

 

 

 

 

5. Slotwoord  

Mochten jullie vragen hebben naar aanleiding van deze wijzigingen of het invullen 

van een visumaanvraag, aarzel dan zeker niet ons te contacteren. 

Neem een kijkje op onze website voor de telefonische contacturen of stuur een mail 

naar secretariaat@mdeon.be 

Tot slot wensen wij jullie allen prettige feesten toe en een gezond en fantastisch 2023! 

 

mailto:secretariaat@mdeon.be

