
Transparantie over financiële 
relaties zorgverleners-bedrijven 
 

 Sinds 2012 verplicht 

 Financiële relaties aan nauwgezette 
regels gebonden 

 Let op: nieuwe aangescherpte regels 
per 1-1-2015 

 Controleer uw gegevens goed 
 

Openheid 
Zorgverleners (als artsen en apothekers) en 
geneesmiddelbedrijven hebben in 2012 
gezamenlijk besloten tot meer openheid over 
financiële relaties om de belangrijke onderlinge 
samenwerking in de zorg te ontdoen van een 
waas van schimmigheid. Zorgverleners 
verlenen diensten aan bedrijven en krijgen 
daar een reële, niet buitensporig hoge 
vergoeding voor. Nederland was het eerste 
land ter wereld waar de relaties op individueel 
niveau inzichtelijk zijn gemaakt. 
 
Transparantieregister – verplichte melding 
financiële relaties 
In Nederland moeten financiële relaties tussen 
bovengenoemde partijen voldoen aan 
nauwgezette regels die onderling zijn  
vastgesteld, met instemming van de overheid. 
Het is verplicht die relaties te melden bij het 
Transparantieregister Zorg, zodat ze voor 
iedereen inzichtelijk zijn via de website 
www.transparantieregister.nl 
Afgesproken is dat de Nederlandse bedrijven 
de gegevens invoeren en dat de artsen die 
controleren. Financiële relaties met 
buitenlandse bedrijven worden door de 
zorgverlener zelf gemeld, tenzij anders is 
afgesproken met het bedrijf.  
 
Veranderingen per 1-1-2015 
Op 1 januari 2015 veranderen sommige regels 
met betrekking tot de financiële banden en het 
melden ervan. Dat heeft te maken met 
ervaringen in Nederland en met de afspraken 
die de bedrijven in Europees verband met 
elkaar hebben gemaakt. Het is zaak dat zowel 
zorgverleners als bedrijven oog hebben voor 
de wijzigingen.  

 Bijdragen die bedrijven leveren aan 
nascholing (gastvrijheid) moeten voortaan 
schriftelijk worden vastgelegd. In de 
overeenkomst moet staan voor welke 
kosten er een vergoeding is en welke 
samenkomst het betreft. (Uitzondering: er 
hoeft geen overeenkomst te worden 
gesloten indien alleen eten en drinken bij 
een door een farmaceutisch bedrijf 
georganiseerde bijeenkomst wordt 
aangeboden). 

 De overeenkomsten met betrekking tot 
gastvrijheid (reis- en verblijfkosten, 
inschrijfgelden) moeten voortaan worden 
gemeld, met inbegrip van een vergoeding 
voor maaltijden! (NB. Ook hiervoor geldt 
dat er alleen  gemeld hoeft te worden als 
de totale waarde van de onderlinge 
financiële relatie(s) meer bedraagt dan 500 
euro op jaarbasis).  

 De toegestane vergoeding voor een 
maaltijd (eten en drinken) is 75 euro. 

 Ook de vergoeding van onkosten bij 
dienstverlening (o.a. maaltijdkosten) moet 
voortaan openbaar worden gemaakt.  

 Om dubbeltellingen in het register tegen te 
gaan, hoeven de bedragen die op het 
niveau van de individuele zorgverlener al 
zijn geregistreerd niet ook nog te worden 
geregistreerd op het niveau van 
samenwerkingsverbanden en/of 
instellingen van zorgverleners. 

 
Wettelijke verankering 
De openbaarmaking van gegevens is 
gebaseerd op gedragscodes die zorgverleners 
en geneesmiddelenbedrijven hebben 
afgesproken. Deze hebben een wettelijke 
grondslag in de Geneesmiddelenwet, waarop 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 
toeziet.  
 
Wederkerig 
De regels zijn wederkerig. Dat wil zeggen: wat 
de ene partij niet mag aanbieden, mag de 
andere partij niet vragen of ontvangen.  
 
Meer weten? 
Zie www.financielerelatieszorg.nl en 
www.cgr.nl 
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