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STANDAARDCLAUSULES  - TRANSPARANTIE 

 
 
 
Artikel X – Verplichte openbaarmaking Transparantieregister Zorg 
 
1. Partijen zijn zich er van bewust dat op grond van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen de 

verplichting (kan) bestaan om per kalenderjaar alle bedragen hoger dan € 500 uit hoofde van 
bepaalde interacties die tussen partijen bestaan, openbaar te maken in het Transparantieregister 
Zorg.  
 

2. Partijen stellen vast dat de interactie waar deze overeenkomst betrekking op heeft wel/niet valt 
onder de in het vorige lid bedoelde verplichting tot openbaarmaking.  
 

3. In het geval de interactie waar deze overeenkomst betrekking op heeft onder de verplichting tot 
openbaarmaking valt, zal het door de leverancier aan de zorgprofessional uit hoofde van deze 
overeenkomst betaalde totaalbedrag van  € ………. overeenkomstig de Gedragscode Medische 
Hulpmiddelen door de leverancier worden meegerekend en – voor zover van toepassing -  
worden openbaargemaakt in het Transparantieregister Zorg. Deze openbaarmaking geldt voor 
een periode van drie jaar en betreft: 
 
a. de aard van onderhavige overeenkomst (dienstverlening of sponsoring),  
b. de statutaire naam, het vestigingsadres en/of KvK-nummer van de leverancier, en  
c. de statutaire naam / handelsnaam en het vestigingsadres) en/of KvK-nummer van de 

zorgprofessional, alsmede het hiervoor vermelde bedrag.  
 
4. De in het vorige lid bedoelde gegevens zullen door de leverancier uiterlijk binnen één maand na 

afloop van een kalenderjaar bij het Transparantieregister Zorg worden aangeleverd. Alvorens de 
gegevens feitelijk openbaar zullen worden gemaakt in het Transparantieregister Zorg zal de 
zorgprofessional gedurende een bepaalde periode in de gelegenheid worden gesteld de over 
hem gemelde gegevens te verifiëren en feitelijk onjuistheden te (laten) corrigeren.  

 
5. De leverancier heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de 

gegevensverwerking in verband met de uitvoering van dit artikel te beveiligen tegen verlies of 
enige vorm van onrechtmatige verwerking.  

 
 
 
 
Artikel X – Vrijwillige openbaarmaking Transparantieregister Zorg 
 
1. In het geval op grond van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen geen verplichting bestaat om 

het door de leverancier aan de zorgprofessional uit hoofde van deze overeenkomst betaalde 
totaalbedrag openbaar te maken, kunnen partijen overeenkomen dit op vrijwillige basis te doen.  
 

2. Voor zover partijen hebben vastgesteld dat de interactie waar deze overeenkomst betrekking op 
heeft niet onder de in het vorige lid bedoelde verplichting tot openbaarmaking valt, komen zij  
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hierbij wel/niet overeen over te gaan tot vrijwillige openmaking. Indien partijen 
overeengekomen zijn over te gaan tot vrijwillige openbaarmaking is het bepaalde in het 
(voorgaande) artikel X lid 3 tot en met 5 onverkort van toepassing. Het door de leverancier aan 
de zorgprofessional uit hoofde van deze overeenkomst betaalde totaalbedrag dat in het kader 
van de vrijwillig openbaarmaking zal worden meegerekend bedraagt  € ………. 
 

 
 
Artikel X – Openbaarmaking aan derden; algemeen  
 
1. Anders dan in de voorgaande artikelen zullen partijen zonder voorafgaande toestemming van de 

andere partij(en) geen gegevens verspreiden en/of bekendmaken aan derden, tenzij en voor 
zover deze verspreiding en/of bekendmaking noodzakelijk is op grond van de wet- en/of 
regelgeving, waaronder begrepen zelfregulering van de GMH. 

 
  
 
 
*  …. = zelf in te vullen / aan te passen 


