
 
 

GMH STANDAARDCLAUSULES INZAKE TRANSPARANTIE 

Onderstaande GMH standaardclausules inzake transparantie kunnen worden gebruikt in 

overeenkomsten die leveranciers van medische hulpmiddelen met zorgprofessionals of 

zorginstellingen afsluiten.  

 

GEBRUIKSAANWIJZING:  

Partijen bij de overeenkomst moeten zelf bepalen of er sprake is van een verplichting tot 

openbaarmaking op grond van art. 22 GMH Code. Bepalend hiervoor zijn de kwalificatie van 

zorgprofessional als ‘arts’ en de aard van de interactie (dienstverlening zoals bedoeld in art. 13 

GMH Code of sponsoring als bedoeld in art. 15 GMH Code).  

Er zijn drie opties:  

1. Indien deze verplichting bestaat, wordt artikel X opgenomen.  

2. Indien de verplichting niet bestaat, maar partijen besluiten om vrijwillig te melden, wordt 
artikel Y opgenomen.  

3. Indien de verplichting niet bestaat en partijen wensen niet vrijwillig te melden, dan wordt 
geen enkel artikel opgenomen. Voor alle volledigheid wordt er op gewezen dat het onder 
geen enkele omstandigheid is toegestaan in overeenkomsten bepalingen op te nemen die 
een verplichting tot openbaarmaking in het Transparantieregister Zorg op grond van de 
Gedragscode in de weg kunnen staan.  

 

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 en stellen vast dat de interactie waar deze overeenkomst 
betrekking op heeft valt onder de verplichting tot openbaarmaking.  
 

2. Indien het totale bedrag uit hoofde van interacties die onder de openbaarmakingsverplichting 
vallen, in een kalenderjaar hoger is dan € 500,-- per kalenderjaar, zal de leverancier het aan 
de zorgprofessional uit hoofde van deze overeenkomst betaalde totaalbedrag van € ………. 
overeenkomstig de Gedragscode Medische Hulpmiddelen openbaar maken 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,   
c. de statutaire naam / handelsnaam en het vestigingsadres) en/of KvK-nummer van de 

zorgprofessional, alsmede  
d. het hiervoor vermelde bedrag.  

 
3. 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.  
 

4. 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. 
 

5. Anders dan op grond van hetgeen is bepaald in dit artikel, 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. 
 

Artikel Y – Vrijwillige openbaarmaking Transparantieregister Zorg 

1. Partijen stellen vast dat de interactie waar deze overeenkomst betrekking op heeft niet valt 
onder de verplichting tot openbaarmaking, doch komen overeen om het door de leverancier 
aan de zorgprofessional uit hoofde van deze overeenkomst betaalde totaalbedrag op 
vrijwillige basis openbaar te maken.  
 

2. De leverancier zal het aan de zorgprofessional uit hoofde van deze overeenkomst betaalde 
totaalbedrag van € ………. overeenkomstig de Gedragscode Medische Hulpmiddelen openbaar 
maken 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,   
c. de statutaire naam / handelsnaam en het vestigingsadres) en/of KvK-nummer van de 

zorgprofessional, alsmede  
d. het hiervoor vermelde bedrag.  
 

3. 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.  
 

4. 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.  
 

5. Anders dan op grond van het bepaalde in dit artikel, 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 

 


