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Aanleveren gegevens TRZ over 2021
7 februari 2022
Vanaf 1 februari kunnen bij het Transparantieregister Zorg (TRZ) de gegevens worden aangeleverd over
financiële relaties tussen leveranciers en zorgprofessionals in het jaar 2021. Ten opzichte van voorgaande
jaren zijn de voorschriften uitgebreid. Naast dienstverlening en sponsoring moet op grond van de GMH
Code vanaf 2021 ook gastvrijheid worden gemeld. Ook moeten voortaan deze financiële relaties ook
worden gemeld als daarbij huisartsen zijn betrokken. Met ingang van dit jaar zijn de transparantieregels
van toepassing op alle zorgprofessionals die onder de titel ‘arts’ zijn opgenomen in het BIG-Register.
In deze nieuwsbrief hebben wij de belangrijkste punten over het melden bij het TRZ voor u op een rij
gezet en krijgt u antwoord op de volgende vragen:
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Welke interacties moet worden gemeld bij het TRZ?
Voor welke artsen en zorginstellingen geldt de openbaarmaking in het TRZ?
Wat zijn de hoofdregels over het melden van gastvrijheid?
Welke gegevens m.b.t. gastvrijheid melden – bijeenkomsten art. 9 GMH Code?
Welke gegevens m.b.t. gastvrijheid melden – bijeenkomsten art. 10 + 11 GMH Code?
Wat moet er gemeld worden als de betaling plaatsvindt aan een congresbureau?
Welke dienstverleningsovereenkomsten moeten worden gemeld?
Welke bedragen moeten worden gemeld bij dienstverlening?
Wat moeten worden gemeld m.b.t. sponsoring van projecten/activiteiten?
Zijn de bedragen in- of exclusief BTW?
Welk moment is bepalend voor melding in een bepaald kalenderjaar?
Wanneer moet de gegevens worden aangeleverd bij het TRZ?
Wie moet de gegevens aanleveren bij het TRZ?
Hoe kom ik aan een identificatienummer om gegevens bij het TRZ aan te melden?
Is er verschil tussen melding op basis van de GMH Code en de CGR Code?
Wat gebeurt er met de gegevens die bij het TRZ zijn aangeleverd?
Komt er ook dit jaar weer een nadere analyse van de meldingen door de GMH?
Zijn leveranciers verplicht mee te werken aan de nadere analyse van de GMH?
Wat zijn de nieuwe tarieven voor het melden van gegevens bij het TRZ?
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Vindt u het antwoord op uw vraag niet in deze nieuwsbrief terug? Kijk dan op www.gmh.nu en op
www.transparantieregister.nl of stel:
−
−

inhoudelijke vragen over melden via: info@gmh.nu
technische vragen over melden via: transparantieregister@transparantieregister.nl

Welke interacties moet worden gemeld bij het TRZ?
Kort samengevat: op grond van art. 22 GMH Code is het verplicht de volgende interacties bij het TRZ
te melden:
−
−
−

sponsoring en verlening van gastvrijheid bij bijeenkomsten
honorering van dienstverlening
sponsoring van projecten of activiteiten anders dan bijeenkomsten

Tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals die onder de titel ‘arts’ zijn
opgenomen in het BIG-Register (dan wel de instellingen waar zorgprofessionals werken of in participeren).
Daarbij geldt een drempelbedrag van € 500. De verplichting om te melden geldt dus als het totaalbedrag,
dat op jaarbasis door een leverancier in het kader van gastvrijheid of van dienstverlenings- en
sponsorovereenkomsten wordt betaald, hoger is dan € 500.

Voor welke artsen en zorginstellingen geldt de verplichte openbaarmaking in het TRZ?
Met ingang van 2021 geldt de verplichting om bepaalde interacties te melden niet meer alleen voor
interacties met medisch specialisten, maar met alle artsen: zowel medisch specialisten en huisartsen,
als alle andere geneeskundig specialisten, alsmede profielartsen en basisartsen.
Hieronder vallen ook de samenwerkingsverbanden waarin artsen werkzaam zijn. Dit betekent dat
ook de overeenkomsten over gastvrijheid, dienstverlening of sponsoring die bijvoorbeeld worden
gesloten met maatschappen van medisch specialisten of met de zorginstellingen waarin artsen
werkzaam zijn of participeren, onder de verplichting vallen.
Financiële relaties met zorgprofessionals die geen arts zijn hoeven niet te worden gemeld in het TRZ.

Wat zijn de hoofdregels over het melden van gastvrijheid?
Zoals gezegd, de verplichting om gastvrijheid bij het TRZ te melden is nieuw. Het gaat om de
gastvrijheid die door leveranciers wordt geboden bij de volgende soorten bijeenkomsten:
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−
−
−

door onafhankelijke derden georganiseerde bijeenkomsten (art. 9 GMH Code),
door leveranciers georganiseerde productgerelateerde bijeenkomsten (art. 10 GMH Code), en
door leveranciers georganiseerde geaccrediteerde bijeenkomsten (art. 11 GMH Code).

Onder gastvrijheid wordt zowel verstaan het voor rekening nemen van kosten van een individuele
zorgprofessional die deelneemt aan een van de genoemde bijeenkomsten, als het geven van een
financiële bijdrage (sponsoring) aan de organisator van de bijeenkomst.
Gastvrijheid die wordt verleend bij overige door leveranciers georganiseerde bijeenkomsten (art. 12
GMH Code, maximaal toegestane bijdrage: € 75, incl. BTW) hoeft niet te worden gemeld in het TRZ.
Welke gegevens over gastvrijheid bij het TRZ gemeld moeten worden, hangt af van het soort
bijeenkomst en van de vraag wie de ontvanger van de financiële bijdrage is, zie hieronder.

Welke gegevens m.b.t. gastvrijheid melden – bijeenkomsten als bedoeld in art. 9 GMH
Code?
Bij door onafhankelijke derden georganiseerde bijeenkomsten (art. 9 GMH Code) geldt het volgende.
Als de financiële bijdrage van de leverancier om een bijeenkomst als bedoeld in art. 9 wordt betaald
aan een individuele arts, moeten de volgende gegevens worden gemeld bij het TRZ:
− naam, woonplaats en BIG-nummer van de arts die de (kosten voor) gastvrijheid heeft ontvangen,
en
− het totaalbedrag aan vergoede dan wel voor rekening van de leverancier genomen kosten
(inclusief BTW) van inschrijving, maaltijden, overnachtingen en/of reiskosten.
Als een leverancier een financiële bijdrage geeft aan de organisator van de bijeenkomst (sponsoring)
moeten de volgende gegevens worden gemeld bij het TRZ:
− naam, vestigingsadres en/of KvK nummer van het samenwerkingsverband van artsen of de
instelling in wiens naam de bijeenkomst wordt georganiseerd;
− het totale bedrag van de sponsoring.
Er is in dit geval geen verplichting om op naam van de aan de bijeenkomst deelnemende
zorgprofessionals te melden; dit is immers bij dit soort bijeenkomsten niet precies vast te stellen.
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Welke gegevens m.b.t. gastvrijheid melden – bijeenkomsten als bedoeld in art. 10 + 11
GMH Code?
De bijeenkomsten die in art. 10 en 11 GMH worden bedoeld zijn bijeenkomsten die worden
georganiseerd door leveranciers. Het gaat om product gerelateerde bijeenkomsten (art. 10) en
geaccrediteerde bijeenkomsten (art. 11). Over de bijeenkomsten moet het volgende worden gemeld
in het TRZ:
− naam, woonplaats en BIG-nummer van de arts die de (kosten voor) gastvrijheid heeft ontvangen,
en
− het totaalbedrag aan vergoede dan wel voor rekening van de leverancier genomen
gastvrijheidskosten, zijnde de kosten voor maaltijden, overnachtingen en reiskosten.
De kosten voor de organisatie (denk aan sprekers, zaalhuur) hoeven niet te worden gemeld.

Wat moet er gemeld worden als de betaling van een sponsorbijdrage plaatsvindt aan een
congresbureau?
In de praktijk komt het veel voor dat de initiatiefnemer de organisatie van een congres voor
zorgprofessionals uitbesteedt aan een derde partij, zoals een congresbureau. Ook in dat geval zijn de
regels over het melden bij het TRZ van toepassing. Een derde partij die de opdracht krijgt van een
samenwerkingsverband van artsen, een instelling of een leverancier wordt beschouwd als
verlengstuk van die opdrachtgever. Dit betekent dat, ook al lopen de betaling via het congresbureau,
de regels van de GMH Code onverkort van toepassing blijven voor de leveranciers en
zorgprofessionals/instellingen, ook als het om het melden bij het TRZ gaat. Dus, als bijvoorbeeld een
instelling een congres laat organiseren door een congresbureau en de sponsorbijdrage van
leveranciers aan dit bureau worden betaald, moeten de meldingen toch gedaan worden op naam
van de instelling (of het samenwerkingsverband, zoals een wetenschappelijke vereniging die
opdracht voor de organisatie van het congres heeft gegeven).

Welke dienstverleningsovereenkomsten moeten worden gemeld?
Met dienstverleningsovereenkomsten worden bedoeld alle overeenkomsten die vallen onder art. 13
en 14 GMH Code.
Dienstverleningsovereenkomsten met betrekking tot onderzoek waarop de Wet medischwetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) van toepassing is, zijn uitgezonderd van
openbaarmaking in het TRZ en hoeven niet te worden gemeld.
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Welke bedragen moeten worden gemeld bij dienstverlening?
Bij dienstverlening moet het bedrag dat als honorering voor verrichte diensten/werkzaamheden op grond
van een bepaalde dienstverleningsovereenkomst in het betreffende kalenderjaar is gefactureerd bij het TRZ
worden aangeleverd. 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 TRZ.

Wat moet worden gemeld m.b.t. sponsoring van projecten/activiteiten?
Bij sponsoring van projecten of activiteiten (anders dan bijeenkomsten) moet het bedrag worden
gemeld dat in het betreffende kalenderjaar op grond van een bepaalde sponsorovereenkomst aan
het samenwerkingsverband/de instelling is gefactureerd. Dit geldt dus ook voor de sponsoring van
niet-WMO plichtig onderzoek.
Sponsoring van onderzoek waarop de WMO van toepassing is, hoeft niet te worden gemeld.

Zijn de bedragen in- of exclusief BTW?
Voor het bepalen of de bedragen inclusief of exclusief BTW moeten worden geregistreerd, volgt de
GMH de fiscale regels.
Dit betekent dat indien de factuur op basis waarvan de betaling plaatsvindt een BTW heffing bevat,
het BTW bedrag bij de melding in het TRZ buiten beschouwing kan blijven. Indien de factuur op basis
waarvan de betaling plaatsvindt geen BTW heffing bevat, meld u het totaalbedrag van de factuur.
Let op: in het geval van dienstverlening hoeft alleen het honorarium te worden gemeld (onkosten
niet). U meldt in dit geval dus uitsluitend het totaalbedrag aan honorarium.
Voor de bepaling of het drempelbedrag van € 500 is overschreden, moeten de gefactureerde
bedragen conform het bovenstaande worden opgeteld.

Welk moment is bepalend voor melding in een bepaald kalenderjaar?
Voor melding in het TRZ is de factuurdatum bepalend. Dat betekent dat u voor 2021 de interacties
die een factuurdatum hebben in 2021 moet meenemen. Het is dus niet bepalend in welk jaar de
betaling is gedaan, de schriftelijke afspraken zijn gemaakt, het congres of de activiteit heeft
plaatsgevonden of de dienst is verleend.
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Wanneer moeten de gegevens worden aangeleverd bij het TRZ?
De termijn voor het aanleveren bij het TRZ van gegevens over financiële relaties die in 2021 zijn
aangegaan sluit op 1 juni 2022. Vervolgens hebben zorgprofessionals en instellingen tot eind juni de
mogelijkheid de aangeleverde gegevens te controleren en eventueel bezwaar te maken bij een
foutieve invoer.
Medio juli 2022 maakt het TRZ de gegevens over 2021 openbaar op haar website. De GMH zal de
gegevens over de medische hulpmiddelensector net als de voorgaande jaren voorzien van een
nadere duiding.

Wie moet de gegevens aanleveren bij het TRZ?
De hoofdregel is dat de leverancier hiervoor zorgdraagt. In de overeenkomst die wordt gesloten met
de betreffende zorgprofessional of samenwerkingsverband van zorgprofessionals of instelling zullen
daarover afspraken moeten worden gemaakt. Door ondertekening van de overeenkomst wordt dan
toestemming gegeven om de vereiste gegevens in het TRZ te melden.
Op deze hoofdregel geldt een uitzondering, namelijk als de dienstverlenings- of
sponsorovereenkomst wordt afgesloten met of gastvrijheid wordt verleend door een leverancier van
medische hulpmiddelen die:
−
−

buiten Nederland gevestigd is, of
zich niet heeft aangesloten bij de stichting GMH.

In die gevallen moet de arts of de zorginstelling de gegevens melden bij het TRZ.
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.

Hoe kom ik aan een identificatienummer om gegevens bij het TRZ aan te melden?
Om gegevens bij het TRZ te kunnen aanleveren, heeft u een account nodig. Dit kunt u aanvragen via
het aanvraagformulier op de website van het TRZ.
Na verwerking van de aanvraag, ontvangt u per e-mail namens het TRZ 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.
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Is er verschil tussen meldingen op basis van de GMH Code en de CGR Code?
Bedrijven die zowel geneesmiddelen als medische hulpmiddelen op de markt brengen, vallen zowel
onder de GMH Code als onder de CGR Code. Beide gedragscodes kennen een verplichting om
financiële relaties te melden bij het TRZ. De inhoud 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 één
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, moeten dan ook gebruik
maken van twee accountnummers: één voor geneesmiddelen (beginnend met het cijfer 1) en één
voor medische hulpmiddelen (beginnend met het cijfer 4). Let er ook goed op dat de regels voor
openbaarmaking op een aantal punten verschillen.

Wat gebeurt er met de gegevens die bij het TRZ zijn aangeleverd?
Deze gegevens worden uitsluitend openbaar gemaakt via de website van het Transparantieregister.
Gegevens ouder dan drie jaar worden uit het register verwijderd.

Komt er ook dit jaar weer een nadere analyse van de meldingen door de GMH?
Sinds een aantal jaren publiceert de stichting GMH jaarlijks ten tijde van de openbaarmaking van de
meldingen door het TRZ een analyse van het aantal interacties dat vanuit de hulpmiddelensector bij het TRZ
is gemeld. Deze analyse heeft als doel een beter inzicht te geven in een aantal bestaande vormen van
samenwerking in de sector in relatie tot de wetgeving en zelfregulering. Tevens vormt de analyse de basis
voor de signalering van aandachtspunten en trends. Omdat deze nadere duiding inmiddels een vast gebruik
geworden is en haar waarde heeft bewezen, is hierover per 1 januari 2022 ook een bepaling over
opgenomen in de GMH Code.
Voor de nadere duiding van de GMH bij de publicatie van de gegevens over 2021: klik hier
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Zijn leveranciers verplicht mee te werken aan de nadere analyse van de GMH?
Op grond van het nieuwe art. 27 GMH Code zijn leveranciers die door de GMH benaderd worden
voor medewerking aan de nadere duiding ook gehouden om dit te doen en dus de gevraagde
documentatie aan te leveren.
De GMH neemt daarbij de benodigde zorgvuldigheid in acht. Dit betekent onder meer dat, indien en
voor zover de stichting GMH de aangeleverde informatie zal gebruiken in externe communicatie, dit
op zodanige wijze zal gebeuren dat:
−
−
−

de identiteit van de bij de financiële relatie betrokken partijen anoniem blijft en ook overigens
niet uit de communicatie kan worden afgeleid;
op geen enkele wijze gegevens worden opgenomen die herleidbaar zijn naar natuurlijke
personen;
de geheimhouding van commercieel gevoelige informatie gewaarborgd blijft.

De personen bij de stichting GMH die bij het opvragen van de documenten en de analyse daarvan
betrokken zijn, zullen deze stukken vertrouwelijk behandelen en zullen de informatie uitsluitend
gebruiken in het kader van de analyse. Teksten die betrekking hebben op een specifieke financiële
relatie zullen te allen tijde vooraf ter controle aan de meldende partij worden voorgelegd.

Wat zijn de (nieuwe) tarieven voor het melden van gegevens bij het TRZ?
Het TRZ rekent geringe kosten door aan de melder. De tarieven van het TRZ zijn dit jaar aangepast.
Er geldt een basisbedrag van € 200. Afhankelijk van het aantal gemelde financiële relaties in het
voorafgaande jaar wordt u ingedeeld in een categorie met de volgende bijdrage:
Categorie
A
B
C
D
E
F

Aantal gemelde financiële relaties
1 t/m 19
20 t/m 49
50 t/m 99
100 t/m 250
250 t/m 499
500 e.v.

Bijdrage
€ 100
€ 350
€ 750
€ 1.750
€ 3.750
€ 7.500
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