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FAQ TRANSPARANTIE 2020 

 

 

❖ Wanneer moet de gegevens worden aangeleverd? 

 

De termijn voor het aanleveren bij het Transparantieregister Zorg van gegevens over financiële 

relaties die in 2019 zijn aangegaan sluit op 15 juni 2020. Vervolgens krijgen zorgprofessionals en 

zorginstellingen de mogelijkheid de aangeleverde gegevens te controleren en eventueel bezwaar te 

maken bij een foutieve invoer. Daarna maakt het Transparantieregister Zorg de gegevens over 2019 

openbaar op haar website.  

  

❖ Welke gegevens moet worden aangeleverd bij het Transparantieregister Zorg? 

 
Op grond van art. 22 GMH Code moeten over het jaar 2019 verplicht bij het Transparantieregister 

Zorg worden aangemeld: 

 

− dienstverleningsovereenkomsten  

− sponsorovereenkomsten  

 

tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en medisch specialisten die als arts in het BIG-register zijn 

ingeschreven, met uitzondering van huisartsen.  

Daarbij geldt een drempelbedrag van € 500: de verplichting om te melden geldt als het totaalbedrag, 

dat in 2019 door een leverancier in het kader van de dienstverlenings- en sponsorovereenkomsten 

aan een medisch specialist of zorginstelling wordt betaald, hoger was dan  

€ 500. Als ijkpunt hiervoor geldt de datum van facturatie. 

 

Indien meerdere diensten worden verleend over meerdere jaren en dit in één 

dienstverleningsovereenkomst is opgenomen, wordt aangeraden om de dienstverleningsrelaties die in het 

specifieke jaar (in dit geval 2019) zijn gefactureerd, afzonderlijk te melden.   

 

❖ Wat wordt bedoeld met dienstverlenings- en sponsorovereenkomsten? 

 
Met dienstverleningsovereenkomsten worden bedoeld de overeenkomsten die vallen onder art. 13 

en 14 GMH Code. Dienstverleningsovereenkomsten met betrekking tot onderzoek waar de Wet 
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Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO) van toepassing is zijn uitgezonderd van 

openbaarmaking in het Transparantieregister Zorg. 

 

Met sponsorovereenkomsten worden bedoeld de overeenkomsten die vallen onder art. 15 t/m 17 

GMH Code.  

 
In het Transparantieregister Zorg wordt onderscheid gemaakt tussen 

dienstverleningsovereenkomsten en sponsorovereenkomsten. Het is daarom belangrijk om een 

financiële relatie goed te kwalificeren en ervoor te zorgen dat de juiste overeenkomst wordt 

gebruikt. Kort gezegd: een financiële relatie die voortvloeit uit een verzoek van een leverancier aan 

een zorgprofessional om bepaalde diensten te verlenen (bijv. in het kader van deelname aan een 

adviesraad), gaat het om dienstverlening. Als een financiële relatie voortvloeit uit een verzoek van 

een zorgprofessional of een instelling om een financiële bijdrage voor een bepaald project of 

activiteit, dan is sprake van sponsoring.  

 

 
❖ Geldt de verplichte openbaarmaking in het Transparantieregister voor overeenkomsten met 

alle artsen? 

  

Dienstverlenings- en sponsorovereenkomsten moeten bij het Transparantieregister worden aangemeld als 

zij worden afgesloten met medisch specialisten, die als arts in het BIG-register zijn ingeschreven, met 

uitzondering van huisartsen. Wilt u weten welke medisch specialismes voorkomen in het BIG-register, klik 

hier.  

Let goed op: onder medisch specialisten worden ook verstaan de samenwerkingsverbanden, waarin 

zij werkzaam zijn. Dit betekent dat ook dienstverlenings- of sponsorovereenkomsten die met 

maatschappen van medisch specialisten worden afgesloten, of met de zorginstellingen waar de 

medisch specialisten werkzaam zijn of in participeren, onder de verplichting vallen.  

 
 
❖ Wie moet de gegevens aanleveren bij het Transparantieregister?  

 

De hoofdregel is dat de leverancier hiervoor zorgdraagt. De zorgprofessional zal door ondertekening 

van de overeenkomst toestemming geven om de vereiste gegevens in het Transparantieregister Zorg 

te melden.  

 

Op deze hoofdregel geldt een uitzondering, namelijk als de dienstverlenings- of 

sponsorovereenkomst wordt afgesloten met een leverancier van medische hulpmiddelen die: 

 

http://www.gmh.nu/images/nieuwsbrief/Specialismes-in-BIG-register.pdf
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− buiten Nederland gevestigd is, of  

− zich niet heeft aangesloten bij de stichting GMH. 

 

In die gevallen moet de medisch specialist of de zorginstelling de gegevens melden bij het 

Transparantieregister Zorg.  

 

Of een leverancier is aangesloten bij de stichting GMH vindt u terug op de website. Hier staan alle 

leveranciers van medische hulpmiddelen die de GMH Code onderschrijven op alfabetische volgorde 

vermeld. 

 

❖ Welke bedragen moeten worden vermeld bij dienstverlening? 

 

Bij dienstverlening moet bij het Transparantieregister Zorg worden aangeleverd het bedrag dat is 

overeengekomen als honorering voor verrichte diensten/werkzaamheden. Het gaat daarbij om het 

honorarium exclusief BTW. Het kan voorkomen dat ook schriftelijke afspraken zijn gemaakt over de 

vergoeding van onkosten die in het kader van de dienstverlening worden gemaakt. Deze vergoeding hoeft 

niet te worden gemeld bij het Transparantieregister Zorg.  

 

❖ Hoe kom ik aan een identificatienummer om gegevens bij het Transparantieregister Zorg aan te 

melden? 

Om gegevens bij het Transparantieregister Zorg te kunnen aanleveren, heeft u een account nodig. 

Deze kunt u aanvragen via het aanvraagformulier op de website van het Transparantieregister Zorg.  

Na verwerking van de aanvraag, ontvangt u per e-mail namens het Transparantieregister Zorg van de 

KNMG uw logingegevens bestaande uit een code en een key. Deze code en key heeft u nodig bij het 

registreren van de gegevens.  

 

 

❖ Zijn voor meldingen op basis van de CGR Code en de GMH Code afzonderlijke codes nodig? 

 

De CGR is de zelfregulering voor geneesmiddelen reclame en gunstbetoon. Deze vraag is relevant 

voor bedrijven die zowel geneesmiddelen als medische hulpmiddelen op de markt brengen en dus 

zowel onder de CGR Code als de GMH code vallen. Beide gedragscodes kennen een verplichting om 

financiële relaties te melden bij het Transparantieregister Zorg. De strekking daarvan is echter niet 

identiek. Het is dan ook van groot belang dat financiële relaties die op basis van de CGR Code worden 

gemeld niet op een hoop worden gegooid met relaties die op grond van de GMH Code worden 

gemeld. Dit zou ook een vertekend beeld opleveren. Bedrijven die in beide markten actief zijn, 

http://www.gmh.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=255
https://www.transparantieregister.nl/nl-nl/aanmeldformulier-bedrijven
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moeten dan ook gebruik maken van twee accountsnummers: een voor geneesmiddelen (beginnend 

met het cijfer 1) en een voor medische hulpmiddelen (beginnend met het cijfer 4). 

 

 

❖ Wat gebeurt er met de gegevens die bij het Transparantieregister Zorg zijn aangeleverd? 

 

Deze gegevens worden uitsluitend openbaar gemaakt via de website van het Transparantieregister. 

Gegevens ouder dan drie jaar worden uit het register verwijderd. 

 

Net als vorig jaar zal de GMH een wat uitgebreidere uitleg bij de publicatie van de gegevens over 2019 door 

het Transparantieregister geven. Dit gebeurt door een beperkt onderzoek te doen naar de inhoud van een 

aantal financiële relaties, klik hier voor de rapportage over vorig jaar. De bedoeling is dat een nadere 

toelichting kan worden gegeven op deze relaties, zodat beter inzicht kan worden gegeven welke vormen 

van samenwerking in de sector bestaan en hoe deze zich verhouden tot de zelfregulering. De toelichting zal 

vanuit de GMH worden verzorgd in samenspraak met betrokken partijen, waarbij geheimhouding van 

commercieel gevoelige informatie en de privacy van natuurlijke personen zal worden gewaarborgd. Er 

zullen geen gegevens worden gepubliceerd die naar bedrijven en/of natuurlijke personen herleidbaar zijn. 

De selectie van relaties vindt plaats aan de hand van een steekproef. De betreffende partijen worden 

hierover begin juni benaderd. 

 

❖ Zijn er kosten verbonden aan het aanmelden van gegevens bij het Transparantieregister Zorg? 

 

Ja, het Transparantieregister Zorg rekent geringe kosten door aan de melder. Dit jaar is dit bedrag 

vastgesteld op € 7 per relatie die vóór 16 juni 2020 wordt gemeld. Voor iedere wijziging na deze 

datum wordt een bedrag van € 10 per relatie in rekening gebracht. 
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