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GMH Nieuwsbrief 2020, nr. 5 – december 2020 
 

Inhoudsopgave: per 2021 meer melden in Transparantieregister Zorg  

 

Wat verandert er in de GMH Code over transparantie per 2021? 
 

Het bestuur van de GMH heeft besloten de regels voor het melden van financiële relaties in het TRZ verder 

aan te scherpen. Deze aanscherping gaat in per 2021 en komt erop neer dat: 

 

1. de huidige meldplicht voor dienstverleningsovereenkomsten en sponsoring van projecten wordt 

uitgebreid met een meldplicht voor gastvrijheid bij bijeenkomsten, en  

2. deze meldplicht te laten gelden voor alle artsen.  

 

Daarnaast voert de GMH een verduidelijking door met betrekking tot het melden van 

dienstverleningsovereenkomsten bij het TRZ.  

 

In deze nieuwsbrief worden de wijzigingen per 1 januari 2021 nader uitgelegd. Heeft u na lezing nog 

vragen? U kunt deze doorgeven via info@gmh.nl.  

 

Wilt u een overzicht van de gewijzigde artikelen in het kader van de transparantieverplichting, klik 

hier. 

 

Voor de integrale versie van de GMH Code, die vanaf 1 januari a.s. geldt, klik hier.   

 

Welke zorgprofessionals vallen onder de transparantieregels? 
 

In 2021 wordt de groep zorgprofessionals waarop de transparantieregels van toepassing zijn, 

uitgebreid. Tot dusverre vielen alleen medisch specialisten onder deze regels. In de GMH Code 2021 

is art. 23 lid 1 onder ii aangepast. Op grond van deze nieuwe bepaling zijn de transparantieregels van 

toepassing op alle zorgprofessionals die onder de titel ‘arts’ zijn opgenomen in het BIG-Register. De 

transparantieregels gelden voor alle artsen, dus zowel voor medisch specialisten en huisartsen, als 

alle andere geneeskundig specialisten, en ook voor profielartsen en basisartsen. 

 

 

mailto:info@gmh.nl
http://www.gmh.nu/images/pdf/Overzicht_aanpassingen_GMH_Code_per_1_januari_2021_in_het_kader_van_transparantie.pdf
http://www.gmh.nu/images/pdf/Overzicht_aanpassingen_GMH_Code_per_1_januari_2021_in_het_kader_van_transparantie.pdf
http://www.gmh.nu/images/pdf/GMH_Code_2021_integrale_versie_definitief.pdf
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Toepassing van de regels wordt hiermee ook eenvoudiger: iedereen die de titel arts draagt, valt 

onder de regels. Of een zorgprofessionals als arts is ingeschreven in het BIG-Register, kan worden 

geverifieerd via: https://zoeken.bigregister.nl/zoeken/kenmerken.     

 

Welke financiële relaties moeten worden gemeld in het TRZ? 

 
Op grond van art. 22 GMH Code diende al in het TRZ te worden gemeld:  

 

− honorering van dienstverlening (zoals bedoeld in art. 5 lid 3 sub d. jo art. 13 en 14 GMH Code), en 

− sponsoring van projecten of activiteiten anders dan bijeenkomsten (zoals bedoeld in art. 5 lid 3 

sub e. jo art 15 t/m 17). 

 

Per 2021 is hier een nieuwe categorie aan toegevoegd: ook gastvrijheid moet in het TRZ worden 

gemeld. Het gaat om gastvrijheid bij: 

 

− door onafhankelijke derden georganiseerde bijeenkomsten (art. 9) 

− door leveranciers georganiseerde productgerelateerde bijeenkomsten (art. 10), en  

− door leveranciers georganiseerde geaccrediteerde bijeenkomsten (art. 11).  

 

Gastvrijheid bij overige door leveranciers georganiseerde bijeenkomsten zoals bedoeld in art. 12 

hoeft niet te worden gemeld in het TRZ. 

 

De verplichting tot melding bij het TRZ geldt uitsluitend voor zover het totale bedrag uit hoofde van 

(een of meerdere) interacties tussen een bepaalde leverancier en een bepaalde zorgprofessional 

hoger is dan € 500 per kalenderjaar. Dit drempelbedrag is ongewijzigd gebleven. 

 

Welke kosten van gastvrijheid moeten worden gemeld? 

Dit is mede afhankelijk van het soort bijeenkomst en op welke wijze leveranciers bijdragen (aan een 

individuele arts of aan de organisator van de bijeenkomst). Het komt op het volgende neer. 

 

 

 

 

https://zoeken.bigregister.nl/zoeken/kenmerken
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➢ Gastvrijheid bij door derden georganiseerde bijeenkomsten (art. 9 GMH Code) →  

Bij deze categorie bijeenkomsten doen zich twee mogelijkheden voor: 

1. Een samenwerkingsverband van artsen (zoals een wetenschappelijke vereniging) of een instelling 

organiseert een bijeenkomst (of laat deze organiseren) en een leverancier sponsort deze bijeenkomst 

door een financiële bijdrage ter beschikking te stellen → in dat geval meldt de leverancier het totale 

bedrag van de sponsoring op naam van het samenwerkingsverband of de instelling die de financiële 

bijdragen hebben ontvangen (art. 23 lid 3 onder b GMH Code). De volgende gegevens moeten bij het 

TRZ worden aangeleverd: 

 

− naam en vestigingsadres en/of KvK nummer van het samenwerkingsverband of de instelling;  

− de hoogte van de financiële bijdrage. 

 

Voor de goede orde: dit geldt ook als er nog een derde partij, zoals een congresbureau, tussen zit die in 

opdracht van het samenwerkingsverband of de instelling werkt. Er is geen verplichting om op naam van 

de aanwezige artsen te melden; dit is immers bij dit soort bijeenkomsten niet precies vast te stellen. 

 

2. Een leverancier van medische hulpmiddelen biedt gastvrijheid aan een individuele arts, bijv. door de 

kosten aan de arts te vergoeden of voor zijn rekening te nemen. In dat geval meldt de leverancier bij 

het TRZ: 

 

− de naam, de woonplaats en het BIG-nummer van de arts die de (kosten voor) gastvrijheid heeft 

ontvangen 

− het totaalbedrag aan vergoede dan wel voor rekening van de leverancier genomen kosten voor: 

 

▪ inschrijving 

▪ maaltijden 

▪ overnachtingen 

▪ reiskosten 

 

➢ Gastvrijheid bij door leveranciers georganiseerde product gerelateerde bijeenkomsten (art. 10) 

en/of geaccrediteerde bijeenkomsten (art. 11) →  

Voor deze twee categorieën bijeenkomsten werken de regels voor het melden bij het TRZ hetzelfde. Op 

grond van art. 23 lid 3 onder b. en c. moet een leverancier de volgende gegevens melden: 
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− de naam, de woonplaats en het BIG-nummer van de arts die de (kosten voor) gastvrijheid heeft 

ontvangen; 

− het totaalbedrag (per arts) aan vergoede dan wel voor rekening van de leverancier genomen kosten 

voor: 

 

▪ maaltijden 

▪ overnachtingen 

▪ reiskosten 

 

De kosten voor de organisatie hoeven bij deze melding niet te worden meegenomen. Algemene kosten die 

rechtstreeks samenhangen met de organisatie van de bijeenkomst (zoals kosten voor zaalhuur, trainers, 

experts en noodzakelijke documentatiematerialen en faciliteiten) zijn immers uitgezonderd van de 

berekening van de kosten aan gastvrijheid (art. 10 lid 2 onder c. en art. 11 lid 2 onder c.). 

 

➢ Gastvrijheid bij overige door leveranciers georganiseerde bijeenkomsten (art. 12 GMH Code) 

→  

Dit is de categorie bijeenkomst waarvoor een maximum aan gastvrijheid van € 75 per keer (max. € 375 per 

jaar) geldt. Deze bijeenkomsten hoeven niet te worden gemeld bij het TRZ. 

Op wiens naam moeten dienstverleningsovereenkomsten worden gemeld? 

Al een aantal jaar bestaat de verplichting om de betalingen in het kader van dienstverlening te melden bij 

het TRZ. Gebleken is dat er onduidelijkheid bestaat over de vraag op wiens naam dit moet worden gemeld:  

op naam van de zorgprofessional die de dienst verricht of op naam van de instelling waar de 

zorgprofessional werkt. Op grond van de oude tekst van de GMH Code zou op beide namen gemeld moeten 

worden. Of dit ook gebeurde is onduidelijk. Om hier helderheid in te scheppen, is art. 23 lid 4 GMH Code 

aangepast. Er zijn twee mogelijke situaties: 

1. indien de dienstverleningsovereenkomst is gesloten op naam van een zorgprofessional →  

de leveranciers meldt:  

 

− de persoonsgegevens (naam, woonplaats en BIG-nummer) van de zorgprofessional en  

− het totaalbedrag van het betaalde honorarium (excl. evt. onkostenvergoedingen) in het 

betreffende kalenderjaar;  
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2. indien de dienstverleningsovereenkomst is gesloten op naam van een 

samenwerkingsverband/instelling waarin de zorgprofessional participeert dan wel werkzaam is of op 

naam van een rechtspersoon waarvan de zorgprofessional directeur/grootaandeelhouder →  

de leverancier meldt: 

− 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 in het betreffende kalenderjaar; en (indien van toepassing); 

− de gegevens (naam, vestigingsadres en/of KvK-nummer) van het samenwerkingsverband/instelling 

of de rechtspersoon, en  

− het hieraan betaalde totaalbedrag in het betreffende kalenderjaar, minus het bedrag dat op naam 

van de zorgprofessional is gemeld.  

 

In het geval de dienstverleningsovereenkomst tot stand komt 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 arts) wordt de melding in feite gesplitst.  

 

Het gedeelte van de betaling dat kan worden toegeschreven aan de betreffende zorgprofessional (het 

honorarium) wordt 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 zelf 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. 

 

Wie dragen zorg voor de melding bij het TRZ: artsen en instellingen opgelet! 

De hoofdregel is en blijft dat de leverancier verantwoordelijk is voor de jaarlijkse opgaven bij het TRZ. 

Op deze hoofdregel bestaan echter twee uitzonderingen. Indien afspraken over dienstverlening, 

sponsoring of gastvrijheid worden gemaakt met: 

a. leveranciers die buiten Nederland gevestigd zijn, of 

b. leveranciers die geen lid zijn van een van de brancheorganisaties die zijn aangesloten bij de 

stichting GMH, 
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dienen de zorgprofessionals of instellingen die deze afspraken maken zelf zorg te dragen voor melding 

bij het TRZ. Artsen en instellingen dienen zich hiervan bewust te zijn! 

Per wanneer treden de aangescherpte regels over transparantie in werking? 
 

De wijzigingen in de GMH Code met betrekking tot transparantie treden in werking per 1 januari 2021. 

Dit betekent dat gastvrijheid die door leveranciers in 2021 aan artsen wordt verleend bij 

bijeenkomsten die onder de transparantieregels vallen, gemeld moet worden bij het 

Transparantieregister Zorg. De procedure voor het melden als zodanig blijft ongewijzigd. De 

openbaarmaking van de meldingen door het TRZ over het jaar 2021 zal zoals gebruikelijk medio 2022 

plaatsvinden. 

 

 

 


