Overzicht aanpassingen GMH Code inzake transparantie per 1 januari 2021

Opmerking vooraf. Dit overzicht bevat de bepalingen die met ingang van 1 januari 2021 zijn
aangepast in het kader van de aanscherping van de regels over transparantie . De
nieuwe/aangepaste bepalingen zijn geel gemarkeerd. Verwijderingen zijn doorgehaald. In rood is
weergegeven de tekst die is opgenomen in de toelichting bij de gedragscode.
Artikel 9. Door onafhankelijke derden georganiseerde bijeenkomsten
1. Onder door onafhankelijke derden georganiseerde bijeenkomsten worden verstaan
bijeenkomsten die (mede) bestemd zijn voor zorgprofessionals en die zonder inhoudelijke
bemoeienis van leveranciers worden georganiseerd. Dit betekent dat de inhoud van het
programma, het uitnodigingsbeleid en de locatie van de bijeenkomst onafhankelijk van
leveranciers worden vastgesteld.
2. Leveranciers mogen de kosten in het kader van een door een onafhankelijke derde
georganiseerde bijeenkomst voor hun rekening nemen, mits wordt voldaan aan de volgende
voorwaarden.
a. Programma: het programma van de bijeenkomst is:
1. gericht op het bevorderen van kennis en/of vaardigheden verband houdend met (de
verbetering van) de gezondheidszorg en/of medische vooruitgang, en
2. van een voldoende inhoudelijk niveau, en
3. qua programma-opbouw evenwichtig en redelijk.
b. Locatie: de locatie waar de bijeenkomst plaats vindt is gerechtvaardigd, zowel wat faciliteiten
als wat geografische ligging betreft.
c. Kosten: de kosten die door de leverancier worden vergoed zijn redelijk. Dit betekent dat
indien sprake is van de vergoeding van kosten aaneen individuele zorgprofessional
uitsluitend de navolgende kosten mogen worden vergoed:
1.
2.
3.
4.

inschrijvingskosten;
één of meerdere redelijk geprijsde maaltijden;
noodzakelijke overnachtingen, voor zover redelijk geprijsd;
redelijke reiskosten.

Aangenomen wordt dat de vergoeding van voormelde kosten redelijk is indien:
a. de leverancier per zorgprofessional niet meer bijdraagt in de hierboven genoemde
kosten dan € 500 per bijeenkomst tot een maximum van € 1.500 per jaar, of
b. de zorgprofessional tenminste 50% van de hierboven genoemde kosten zelf draagt.
De bedragen zijn inclusief BTW.
Indien sprake is van een financiële bijdrage aan de organisator van de bijeenkomst en deze
bijdrage uitsluitend wordt besteed aan algemene kosten die rechtstreeks samenhangen met
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de organisatie van die bijeenkomst, gelden de onder sub c genoemde maximumbedragen
niet, mits wordt voldaan aan de overige eisen uit dit artikel.
3. Afspraken omtrent vergoeding van kosten van individuele zorgprofessionals moeten schriftelijk
worden vastgelegd. Onderdeel van deze afspraken is dat de betrokken zorgprofessional deze
afspraken meldt aan het bestuur van de instelling dan wel zijn werkgever.
4. Aan de betaling van een financiële bijdrage aan de organisator van een bijeenkomst dient een
schriftelijke overeenkomst van de organisator(en) ten grondslag te liggen. De betaling moet
rechtstreeks aan de organisator van de bijeenkomst worden gedaan. De financiële ondersteuning
moet duidelijk van te voren en tijdens de bijeenkomst worden kenbaar gemaakt.
5. Leveranciers mogen satellietsymposia of parallelle symposia die tijdens, kort voor of kort na de in
dit artikel bedoelde bijeenkomst plaatsvinden organiseren dan wel ondersteunen en daar
presentaties verzorgen over onderwerpen die passen binnen het programma van de
bijeenkomst, op voorwaarde dat alle gepresenteerde informatie eerlijk, gebalanceerd en
wetenschappelijk gezien accuraat is. Leveranciers mogen de inhoud van deze satellietsymposia
bepalen en wie daarvoor worden uitgenodigd. Afspraken hieromtrent tussen organisator en
leveranciers moeten schriftelijk worden vastgelegd. De organisatie of ondersteuning dient
vermeld te worden in alle materialen die op het satellietsymposium betrekking hebben.
6. Indien en voor zover de artikelen 22 en volgende van toepassing zijn, worden de in die artikelen
bedoelde gegevens met betrekking tot de gastvrijheid openbaar gemaakt in het
Transparantieregister Zorg. In de in art. 9 lid 3, 4 en 5 bedoelde schriftelijke afspraken wordt
vastgelegd op welke wijze partijen zullen voldoen aan deze transparantieverplichtingen.
Toelichting (in aanvulling op huidige tekst): m.i.v. 2021 dient ook het verlenen van gastvrijheid
door leveranciers bij door onafhankelijke derde georganiseerde bijeenkomsten te worden
gemeld in het TRZ. Welke gegevens dit zijn, is nader uitgewerkt in artikel 22 en volgende. Artikel
9 lid 6 verwijst expliciet naar deze bepalingen, zodat partijen deze niet over het hoofd kunnen
zien. In de op grond van de leden 3, 4 en 5 verplicht schriftelijk vast te leggen afspraken over het
verlenen van gastvrijheid dienen partijen ook vast te leggen op welke wijze invulling aan de
melding bij het TRZ zal worden gegeven, zodat op voorhand duidelijk is door wie welke gegevens
gemeld zullen worden.
Artikel 10. Door leveranciers georganiseerde productgerelateerde bijeenkomsten
1. Onder door leveranciers georganiseerde productgerelateerde bijeenkomsten worden verstaan
bijeenkomsten die bestemd zijn voor zorgprofessionals en die noodzakelijk zijn in het kader van
gebruik en onderhoud van medische hulpmiddelen.
2. Leveranciers mogen de kosten van een door hen georganiseerde productgerelateerde
bijeenkomst voor hun rekening nemen, mits wordt voldaan aan de navolgende voorwaarden:
a. Programma: het programma van de bijeenkomst is:




geschikt voor demonstraties van de specifieke hulpmiddelen en/of het overdragen van
kennis en/of vaardigheden met betrekking tot het gebruik, toepassing of onderhoud van
specifieke hulpmiddelen, en
qua opbouwen tijdsindeling evenwichtig en redelijk en uitsluitend gericht op het doel
van de bijeenkomst.
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b. Locatie: de locatie waar de bijeenkomst plaats vindt is gerechtvaardigd in het licht van de
aard van de productgerelateerde bijeenkomst, zowel wat faciliteiten als wat geografische
ligging betreft. Qua faciliteiten betekent dit dat de bijeenkomst plaatsvindt in een klinische
omgeving, laboratorium/practicum, educatieve instelling, of in een andere gepaste
omgeving, zoals gehuurde zakelijk vergaderfaciliteiten of eigen (bedrijfs)gebouwen of –
ruimtes. Qua ligging betekent dit dat de locatie logisch verband houdt met de aanwezigheid
van de specifieke hulpmiddelen en/of de benodigde trainings- of opleidingsfaciliteiten.
c. Kosten: de leverancier mag per individuele zorgprofessional in het kader van een in dit artikel
bedoelde bijeenkomst uitsluitend de volgende kosten voor zijn rekening nemen:
1.
2.
3.
4.

de kosten voor de organisatie;
één of meerdere redelijk geprijsde maaltijden;
noodzakelijke overnachtingen, voor zover redelijk geprijsd;
redelijke reiskosten.

Aangenomen wordt dat de vergoeding van voormelde kosten redelijk is indien:
a. de leverancier per zorgprofessional niet meer bijdraagt in de hierboven genoemde
kosten dan € 500 per bijeenkomst tot een maximum van € 1.500 per jaar, of
b. de zorgprofessional tenminste 50% van de hierboven genoemde kosten zelf draagt.
Algemene kosten die rechtstreeks samenhangen met de organisatie van de bijeenkomst
(zoals kosten voor zaalhuur, trainers, experts en noodzakelijke documentatiematerialen en
faciliteiten) hoeven niet te worden meegerekend, mits wordt voldaan aan de overige eisen
uit dit artikel.
De bedragen zijn inclusief BTW.
3. Afspraken omtrent vergoeding van kosten moeten schriftelijk worden vastgelegd. Onderdeel van
deze afspraken is dat de betrokken zorgprofessional deze afspraken meldt aan het bestuur van
de instelling dan wel zijn werkgever.
4. Indien en voor zover de artikelen 22 en volgende van toepassing zijn, worden de in die artikelen
bedoelde gegevens met betrekking tot de gastvrijheid openbaar gemaakt in het
Transparantieregister Zorg. In de in art. 10 lid 3 bedoelde schriftelijke afspraken wordt vastgelegd
op welke wijze partijen zullen voldoen aan deze transparantieverplichtingen.
Toelichting (in aanvulling op huidige tekst): m.i.v. 2021 dient ook het verlenen van gastvrijheid door
leveranciers bij de onafhankelijke derde georganiseerde bijeenkomsten te worden gemeld in het TRZ.
Welke gegevens dit zijn, is nader uitgewerkt in artikel 22 en volgende. Artikel 10 lid 4 verwijst
expliciet naar deze bepalingen, zodat partijen deze niet over het hoofd kunnen zien. In de op grond
van artikel 10 lid 3 verplicht schriftelijk vast te leggen afspraken over het verlenen van gastvrijheid
dienen partijen ook vast te leggen op welke wijze invulling aan de melding bij het TRZ zal worden
gegeven, zodat op voorhand duidelijk is door wie welke gegevens gemeld zullen worden.

Artikel 11. Door leveranciers georganiseerde geaccrediteerde bijeenkomsten
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1. Onder door leveranciers georganiseerde geaccrediteerde bijeenkomsten worden verstaan alle
bijeenkomsten die door leveranciers worden georganiseerd en die door een door de betrokken
beroepsgroep erkende instantie zijn geaccrediteerd.
2. Leveranciers mogen de kosten van een door hen georganiseerde geaccrediteerde bijeenkomst
voor hun rekening nemen, mits wordt voldaan aan de navolgende voorwaarden:
a. Programma: het programma is qua opbouw evenwichtig en redelijk.
b. Locatie: de locatie waar bijeenkomst plaats vindt is gerechtvaardigd, zowel wat faciliteiten
als wat geografische ligging betreft.
c. Kosten: de leverancier mag per individuele zorgprofessional in het kader van een in dit artikel
bedoelde bijeenkomst uitsluitend de volgende kosten voor zijn rekening nemen:
1.
2.
3.
4.

de kosten voor de organisatie;
één of meerdere redelijk geprijsde maaltijden;
noodzakelijke overnachtingen, voor zover redelijk geprijsd;
redelijke reiskosten.

Aangenomen wordt dat de kosten redelijk zijn indien:
a. de leverancier per zorgprofessional niet meer bijdraagt in de hierboven genoemde
kosten dan € 500 per bijeenkomst tot een maximum van € 1.500 per jaar, of
b. de zorgprofessional tenminste 50% van de hierboven genoemde kosten zelf draagt.
Algemene kosten die rechtstreeks samenhangen met de organisatie van de bijeenkomst
(zoals kosten voor zaalhuur, sprekers en noodzakelijke documentatiemateriaal) hoeven niet
te worden meegerekend, mits wordt voldaan aan de overige eisen uit dit artikel.
De bedragen zijn inclusief BTW.
3. Afspraken omtrent vergoeding van kosten moeten schriftelijk worden vastgelegd. Onderdeel van
deze afspraken is dat de betrokken zorgprofessional deze afspraken meldt aan het bestuur van
de instelling dan wel zijn werkgever.
4. Indien en voor zover de artikelen 22 en volgende van toepassing zijn, worden de in die artikelen
bedoelde gegevens met betrekking tot de gastvrijheid openbaar gemaakt in het
Transparantieregister Zorg. In de in art. 11 lid 3 bedoelde schriftelijke afspraken wordt vastgelegd
op welke wijze partijen zullen voldoen aan deze transparantieverplichtingen.
Toelichting (in aanvulling op huidige tekst): m.i.v. 2021 dient ook het verlenen van gastvrijheid door
leveranciers bij de onafhankelijke derde georganiseerde bijeenkomsten te worden gemeld in het TRZ.
Welke gegevens dit zijn, is nader uitgewerkt in artikel 22 en volgende. Artikel 11 lid 4 verwijst
expliciet naar deze bepalingen, zodat partijen deze niet over het hoofd kunnen zien. In de op grond
van lid 3 verplicht schriftelijk vast te leggen afspraken over het verlenen van gastvrijheid dienen
partijen ook vast te leggen op welke wijze invulling aan de melding bij het TRZ zal worden gegeven,
zodat op voorhand duidelijk is door wie welke gegevens gemeld zullen worden.
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Artikel 13 Honorering van dienstverlening
1. Onder dienstverlening in het kader van deze Gedragscode wordt verstaan het door een
zorgprofessional tegen vergoeding verrichten van bepaalde diensten, ongeacht de aard en
aanduiding van deze diensten.
2. Het is toegestaan om zorgprofessionals te betalen voor dienstverlening mits is voldaan aan de
navolgende voorwaarden:
a. de dienst heeft een legitiem doel dat van betekenis is voor de leverancier;
b. de keuze voor de dienstverlener is gebaseerd op diens kwalificaties en expertise in relatie tot
de gevraagde dienst;
c. de dienstverlening is in een schriftelijke overeenkomst voor bepaalde tijd vastgelegd, en
d. de vergoeding voor de dienst voldoet aan het bepaalde in het bepaalde in lid 3 t/m 6.
3. De vergoeding voor de dienst dient marktconform te zijn. Wat onder marktconform wordt
verstaan, is nader uitgewerkt in de toelichting bij dit artikel. De vergoeding voor de dienst mag
op generlei wijze gekoppeld zijn aan het volume of de waarde van de medische hulpmiddelen die
de zorgprofessional mogelijk (heeft) gebruikt of in de toekomst zal gebruiken. Alle betalingen
dienen te voldoen aan de relevante fiscale en andere wettelijke verplichtingen.
4. Redelijke en werkelijke onkosten die door de zorgprofessional tijdens de uitvoering van de dienst
zijn gemaakt mogen worden vergoed. Wat onder redelijke onkosten wordt verstaan, is nader
uitgewerkt in de toelichting bij dit artikel.
5. Indien in het kader van de dienstverlening een bijeenkomst plaatsvindt, dient de locatie passend
te zijn en de verleende gastvrijheid bescheiden en in de tijdsduur en doel ondergeschikt te zijn
aan het primaire (hoofd)doel van de bijeenkomst.
6. Indien in het kader van dienstverlening afspraken worden gemaakt over intellectueel
eigendomsrechten, dient de vergoeding daarvoor redelijk en marktconform te zijn. De
vergoeding mag niet worden gekoppeld aan toekomstig aanschaf, gebruik, voorschrijven van of
adviseren over medische hulpmiddelen waarop de eventuele nieuwe intellectuele
eigendomsrechten betrekking hebben.
7. De zorgprofessional draagt ervoor zorg dat hij van het bestuur van de instelling dan wel zijn
werkgever aantoonbaar voorafgaande toestemming voor de dienstverlening heeft verkregen.
Instellingen administreren de in het kader van dit artikel goedgekeurde overeenkomsten. .
8. Indien en voor zover de artikelen 22 en volgende van toepassing zijn, worden de in die artikelen
bedoelde gegevens met betrekking tot de dienstverlening openbaar gemaakt in het
Transparantieregister Zorg. In de in art. 13 lid 2 onder c bedoelde schriftelijke overeenkomst
wordt vastgelegd op welke wijze partijen zullen voldoen aan deze transparantieverplichtingen.
Toelichting: honorering van dienstverlening dient te worden gemeld in het TRZ. Welke gegevens dit
zijn, is nader uitgewerkt in artikel 22 en volgende. Artikel 13 lid 8 verwijst expliciet naar deze
bepalingen, zodat partijen deze niet over het hoofd kunnen zien. In de op grond van lid 2 onder c
vereiste schriftelijke dienstverleningsovereenkomst dienen partijen ook vast te leggen op welke wijze
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invulling aan de melding bij het TRZ zal worden gegeven, zodat op voorhand duidelijk is door wie
welke gegevens gemeld zullen worden.

Artikel 14. Dienstverleningsovereenkomst
1. In de in artikel 13 lid 2 sub c bedoelde schriftelijke overeenkomst dienen in ieder geval te zijn
vastgelegd:
a. de inhoud, aard, duur en omvang van de dienst;
b. het daarmee te bereiken resultaat en/of doel;
c. de vergoeding voor de dienst en vergoeding van eventuele onkosten;
d. de verklaring van de betrokken zorgprofessional dat hij het bestuur van de instelling dan wel
de werkgever het doel en de reikwijdte van de overeenkomst heeft gemeld, en zorg draagt
voor de vereiste toestemming als bedoeld in artikel 13 lid 7;
e. op welke wijze partijen zullen voldoen aan de uit artikel 22 en volgende
transparantieverplichtingen.
Toelichting: In de dienstverleningsovereenkomst dienen partijen ook vast te leggen op welke
wijze invulling aan de melding bij het TRZ zal worden gegeven, zodat op voorhand duidelijk is
door wie welke gegevens gemeld zullen worden.
Indien de dienstverlening betrekking heeft op onderzoek, dient de schriftelijke overeenkomst te
refereren aan een onderzoeksprotocol of eventueel schriftelijk vastgelegd schema van de
werkzaamheden en dienen alle relevante en/of vereiste toestemmingen en goedkeuringen voor het
doen van dit onderzoek verkregen te worden.
Artikel 15. Sponsoring van projecten of activiteiten anders dan bijeenkomsten
1. Onder sponsoring wordt in het kader van deze Gedragscode verstaan het verlenen van financiële
dan wel anderszins op geld waardeerbare ondersteuning, al dan niet in ruil voor een
tegenprestatie. Onder sponsor wordt verstaan de partij die de ondersteuning verleent. Onder
gesponsorde wordt verstaan de partij die de ondersteuning ontvangt.
Dit artikel is niet van toepassing op sponsoring van bijeenkomsten en sponsoring van
patiëntenorganisaties.
2. Sponsoring door leveranciers is toegestaan, mits is voldaan aan de navolgende voorwaarden:
a. de sponsoring heeft ten doel:





het ondersteunen van onafhankelijk medisch onderzoek, en/of
het bevorderen van de medische wetenschap en/of de verbetering van zorg aan
patiënten, en/of
het stimuleren en bevorderen van scholing, en/of
voorlichting.
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b. de gesponsorde is een georganiseerd samenwerkingsverband van zorgprofessionals of
instelling;
c. de afspraken over de sponsoring zijn vooraf vastgelegd in een door alle betrokken partijen
ondertekende schriftelijke overeenkomst waarin in ieder geval het doel van de sponsoring en
een precieze omschrijving van rechten en verplichtingen van zowel de gesponsorde als de
sponsor zijn beschreven, waaronder een verplichting van de gesponsorde dat desgevraagd
verantwoording over de besteding van sponsorbijdrage wordt afgelegd; en
d. de sponsoring is op generlei wijze gerelateerd aan de aanschaf, het gebruik of het
voorschrijven en/of aanbevelen van producten van de sponsor dan wel anderszins gekoppeld
aan eerder, huidig of potentieel toekomstig gebruik van de producten of diensten van de
sponsor, uitgezonderd het bepaalde in artikel 17 lid 1 sub d.
3. Sponsoring mag niet leiden tot aantasting van de onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en
geloofwaardigheid van de sponsor en gesponsorde, noch van andere betrokken partijen en/of
van de sector.
4. In afwijking van het bepaalde in artikel 15 lid 2, mogen leveranciers een proefschrift van een
individuele zorgprofessional sponsoren tot een maximum van € 250. In afwijking van artikel 15 lid
3 sub b. hoeft deze vorm van sponsoring niet in een schriftelijke overeenkomst te worden
vastgelegd.
5. De zorgprofessional draagt ervoor zorg dat hij van het bestuur van de instelling dan wel zijn
werkgever aantoonbaar voorafgaande toestemming voor de sponsoring heeft verkregen.
Instellingen administreren de in het kader van dit artikel goedgekeurde overeenkomsten.
6. Indien en voor zover de artikelen 22 en volgende van toepassing zijn, worden de in die artikelen
bedoelde gegevens met betrekking tot de sponsoring openbaar gemaakt in het
Transparantieregister Zorg. In de in art. 15 lid 2 sub c. bedoelde schriftelijke overeenkomst wordt
vastgelegd op welke wijze partijen zullen voldoen aan deze transparantieverplichtingen.
Toelichting: sponsoring van projecten of activiteiten dient te worden gemeld in het TRZ. Welke
gegevens dit zijn, is nader uitgewerkt in artikel 22 en volgende. Artikel 15 lid 6 verwijst expliciet
naar deze bepalingen, zodat partijen deze niet over het hoofd kunnen zien. In de op grond van lid
6 verplichte sponsoringsovereenkomst dienen partijen ook vast te leggen op welke wijze invulling
aan de melding bij het TRZ zal worden gegeven, zodat op voorhand duidelijk is door wie welke
gegevens gemeld zullen worden.
OPENBAARMAKING TRANSPARANTIEREGISTER ZORG
Artikel 22. Verplichte openbaarmaking in Transparantieregister Zorg
1. In het Transparantieregister Zorg, dan wel een ander daartoe door het bestuur van de stichting
GMH aangewezen openbaar register, dienen de volgende categorieën interacties openbaar te
worden gemaakt:
a. sponsoring en verlening van gastvrijheid, zoals bedoeld in artikelen 9 t/m 11;
b. honorering van dienstverlening, zoals bedoeld in artikel 5 lid 3 sub d. jo de artikelen 13 en 14,
c. sponsoring van projecten of activiteiten anders dan bijeenkomsten, zoals bedoeld in artikel 5
lid 3 sub e. jo de artikelen 15 t/m 17,
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Toelichting: m.i.v. 2021 dient naast dienstverlening en sponsoring van projecten en activiteiten
ook gastvrijheid in het TRZ te worden gemeld. Het gaat om gastvrijheid bij door onafhankelijke
derden georganiseerde bijeenkomsten (artikel 9), door leveranciers georganiseerde
productgerelateerde bijeenkomsten (artikel 10) en door leveranciers georganiseerde
geaccrediteerde bijeenkomsten (artikel 11). Gastvrijheid bij overige door leveranciers
georganiseerde bijeenkomsten zoals bedoeld in artikel 12 hoeft niet te worden gemeld in het
TRZ.

een en ander voor zover deze tot stand zijn gekomen tussen:
i.

zorgprofessionals die onder de titel ‘arts’ zijn opgenomen in het BIG-Register (met
uitzondering van artsen die zijn ingeschreven onder het specialisme ‘huisartsengeneeskunde
of ‘huisartsengeneeskunde met apotheek’). [Toelichting: m.i.v. 2021 gelden de
transparantieregels voor alle artsen, dus zowel voor medisch specialisten en huisartsen, als
alle andere geneeskundig specialisten, en ook voor profielartsen en basisartsen.] Hieronder
vallen tevens de samenwerkingsverbanden van de genoemde zorgprofessionals, dan wel, in
het geval de interacties plaatsvinden via de instellingen waarin deze zorgprofessionals
participeren dan wel werkzaam zijn, deze instellingen), en

ii.

leveranciers van medische hulpmiddelen.

2. De verplichting tot openbaarmaking geldt uitsluitend voor zover het totale bedrag uit hoofde van
(een of meerdere) interacties tussen een bepaalde leverancier en een bepaalde zorgprofessional
als bedoeld in lid 1 van dit artikel hoger is dan € 500 per kalenderjaar.
3. Uitgezonderd van de verplichting tot openbaarmaking zoals omschreven in dit artikel is de
honorering van dienstverlening voor onderzoek, waarop de Wet Medisch-wetenschappelijk
Onderzoek met mensen van toepassing is.
4. Met de onder in lid 1 a. en b. genoemde categorieën interacties worden vereenzelvigd
overeenkomsten die niet op naam maar door een derde in opdracht van een leverancier
respectievelijk een zorgprofessional, een samenwerkingsverband van zorgprofessionals of
instelling zijn aangegaan, waarbij de regels in deze paragraaf worden toegepast alsof deze
overeenkomsten wel op naam van de leverancier respectievelijk de zorgprofessional,
samenwerkingsverband of instelling zijn aangegaan.
Artikel 23. Openbaar te maken gegevens
Algemene toelichting bij dit artikel: In artikel 23 staat per interactie vermeld welke gegevens
moeten worden gemeld. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen diverse situaties die zich in de
praktijk kunnen voordoen, bijv. omdat de afspraken worden gemaakt tussen een leverancier en een
samenwerkingsverband of instelling, maar individuele zorgprofessionals daarbij wel betrokken zijn.
Uitgangspunt is dat de verplichting tot openbaarmaking geldt voor interacties die schriftelijk moeten
worden vastgelegd, en dat partijen daarbij ook schriftelijke afspraken maken over wie welke
gegevens in het TRZ meldt.
De gegevens genoemd onder 1 en 2 dienen voor alle interacties openbaar gemaakt te worden. De
gegevens over de begunstigde verschillen per interactie. Dit is per interactie uitgewerkt onder 3, 4 en
5. Uitgangspunt is daarbij geweest dat er geen sprake is van ‘dubbele meldingen’. Het totale bedrag
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van de interactie wordt ofwel op naam van de zorgprofessional gemeld, ofwel op naam van een
samenwerkingsverband, instelling of rechtspersoon waarbij de zorgprofessional betrokken is.
In het kader van artikel 22 dienen de volgende gegevens in het Transparantieregister Zorg openbaar
te worden gemaakt:
1. de aard van de interactie en het kalenderjaar waarin de interactie is uitgevoerd;
2. de naam en het vestigingsadres en/of KvK-nummer van de leverancier;
3. voor schriftelijke afspraken inzake gastvrijheid, zoals bedoeld in artikel 22 lid 1 sub a.:
a. indien sprake is van sponsoring van gastvrijheid van een individuele zorgprofessional in de
zin van artikel 9 lid 3, per bijeenkomst:
i. de persoonsgegevens (naam, woonplaats en BIG-nummer) van de zorgprofessional
die de (kosten voor) gastvrijheid heeft ontvangen;
ii. het totaalbedrag aan vergoede dan wel voor rekening van de leverancier genomen
gastvrijheidskosten zoals vermeld in artikel 9 lid 2 sub c.;
Toelichting: indien het gaat om een door een derde georganiseerde bijeenkomst kan sprake zijn van
de situatie dat een leverancier de kosten voor gastvrijheid van een zorgprofessional betaalt of
achteraf aan de zorgprofessional vergoedt. In dat geval wordt gemeld op naam van de betreffende
zorgprofessional die de (kosten voor) gastvrijheid heeft ontvangen. In lid 3 onder a staat vermeld
welke gegevens dan moeten worden gemeld.
b. indien sprake is van sponsoring van gastvrijheid van een samenwerkingsverband of instelling
in de zin van artikel 9 lid 4, per bijeenkomst:
i. de gegevens (naam, vestigingsadres en/of KvK nummer) van het
samenwerkingsverband of de instelling;
ii. de hieraan op grond van de overeenkomst betaalde financiële bijdragen;
Toelichting: Als het bij een door een derde georganiseerde bijeenkomst gaat om sponsoring van een
samenwerkingsverband of instelling, moet worden gemeld op naam van het samenwerkingsverband
of de instelling die de financiële bijdragen hebben ontvangen. In lid 3 onder b staat welke gegevens
dan moeten worden openbaar gemaakt. Er is in dit geval geen verplichting om op naam van de
aanwezige zorgprofessionals te melden; dit is immers bij dit soort bijeenkomsten niet precies vast te
stellen.
c. indien sprake is van verlening van gastvrijheid in de zin van de artikelen 10 en 11:
i.
de persoonsgegevens (naam, woonplaats en BIG-nummer) van de zorgprofessional
die de (kosten voor) gastvrijheid heeft ontvangen;
ii.
het totaalbedrag aan vergoede dan wel voor rekening van de leverancier genomen
gastvrijheidskosten zoals vermeld in artikel 10 lid 2 sub c. en artikel 11 lid 2 sub c.
Toelichting: Bij gastvrijheid in de zin van de artikelen 10 en 11 is sprake van bijeenkomsten die door
een leverancier zelf worden georganiseerd. De leverancier bepaalt in dat geval welke
zorgprofessional aan dergelijke bijeenkomst heeft deelgenomen en wat de voor rekening genomen
kosten voor gastvrijheid zijn. De leverancier meldt in dit geval op naam van de zorgprofessional de
gegevens uit In lid 3 onder c.
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4. voor dienstverleningsovereenkomsten, zoals bedoeld in artikel 22 lid 1 sub a.:
a. indien de dienstverleningsovereenkomst is gesloten op naam van een zorgprofessional: de
persoonsgegevens (naam, woonplaats en BIG-nummer) van de zorgprofessional en het
totaalbedrag van het betaalde honorarium (excl. evt. onkostenvergoedingen) in het
betreffende kalenderjaar;
b. indien de dienstverleningsovereenkomst is gesloten op een naam van een
samenwerkingsverband/instelling waarin de zorgprofessional participeert dan wel
werkzaam is of op naam van een rechtspersoon waarvan de zorgprofessional
directeur/grootaandeelhouder is:
i.

ii.

de persoonsgegevens (naam, woonplaats en BIG-nummer) van de zorgprofessional die
feitelijk de diensten heeft uitgevoerd (ongeacht of deze zorgprofessional ook de
ontvanger is van de betaalde bedragen) en het totaalbedrag van de betaalde en/of als
feitelijk uitvoerder toegerekende honorarium (excl. evt. onkostenvergoedingen) in het
betreffende kalenderjaar; en (indien van toepassing);
de gegevens (naam, vestigingsadres en/of KvK-nummer) van het
samenwerkingsverband/f instelling of de rechtspersoon, en het hieraan betaalde
totaalbedrag in het betreffende kalenderjaar, minus de onder a genoemde bedrag.

Toelichting: Indien een leverancier bepaalde diensten wil laten verrichten door een zorgprofessional,
hoeft het contract niet altijd op naam van deze zorgprofessional te staan. In het kader van
transparantie is het echter van belang dat in ieder geval het honorarium dat de zorgprofessional
ontvangt of dat aan hem of haar kan worden toegerekend, op naam van de zorgprofessional wordt
gemeld. Dat zal het meest eenvoudige zijn wanneer het contract ook op naam van de individuele
zorgprofessional wordt gesloten.
Er kunnen zich situaties voordoen dat het contract niet wordt gesloten tussen de leverancier en de
zorgprofessional die de diensten zal verrichten, maar tussen de leverancier en een
samenwerkingsverband of instelling waarbinnen de zorgprofessional werkzaam is (een ziekenhuis) of
tussen de leverancier en een rechtspersoon waarvan de zorgprofessional directeur/aandeelhouder is
(denk aan een consultancy-BV van een medisch specialist). Indien hiervan sprake is, wordt het
gedeelte van het totaalbedrag dat op basis van de overeenkomst is betaald en dat kan worden
toegeschreven aan de betreffende zorgprofessional, op naam van de zorgprofessional gemeld.
Hierbij is het niet relevant op wiens rekening de leverancier de bedragen heeft gestort dan wel of de
zorgprofessional de daadwerkelijke begunstigde was en de bedragen heeft ontvangen. Het eventueel
resterende bedrag (het totaalbedrag dat door de leverancier is betaald minus het aan de
zorgprofessional toe te rekenen bedrag) dient te worden gemeld op naam van het
samenwerkingsverband, de instelling dan wel de rechtspersoon. Dat kunnen bijv. bepaalde
overheadskosten zijn. Op deze wijze wordt optimale transparantie bereikt en voorkomen dat er
dubbel wordt gemeld.
5. voor sponsoringsovereenkomsten als bedoeld in artikel 22 lid 1 sub b.:
a. de gegevens (naam, vestigingsadres en/of KvK-nummer) van het samenwerkingsverband of
de instelling waarmee de overeenkomst is aangegaan, alsmede per sponsorovereenkomst de
hieraan betaalde financiële bijdrage in het betreffende kalenderjaar.
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Toelichting: Sponsorovereenkomsten die betrekking hebben op projecten of activiteiten als bedoeld
in artikel 22 lid 1 sub b. kunnen uitsluitend tot stand komen tussen leveranciers en
samenwerkingsverbanden of instellingen. Dit betekent dat altijd op naam van het betreffende
samenwerkingsverband of instelling zal moeten worden gemeld. Voor sponsorovereenkomsten die
betrekking hebben op door derden georganiseerde bijeenkomsten in de zin van artikel 9, zie lid 3
onder b.
Indien en voor zover er sprake is van bedragen die op grond van de sponsorovereenkomst aan een
bepaalde zorgprofessional kunnen worden toegeschreven (voor gastvrijheid of dienstverlening) en
deze bedragen uit hoofde van de leden 3 en 4 openbaar moeten worden gemaakt op naam van die
zorgprofessional, kunnen deze bedragen in mindering worden gebracht op het totaalbedrag van de
betrokken sponsorovereenkomst dat op naam van het samenwerkingsverband of de instelling wordt
openbaar gemaakt. Op deze wijze wordt optimale transparantie bereikt en voorkomen dat er dubbel
wordt gemeld.
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