
Gedragsregels openbaarmaking 

 Gedragsregels openbaarmaking financiële relaties 

Begripsbepalingen  0.  De begrippen in deze gedragsregels komen overeen met de 
begripsbepalingen in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame en de 
Gedragsregels Sponsoring. 

Financiële relatie 1.  Onder financiële relatie wordt in deze gedragsregels verstaan het 
direct of indirect verstrekken door een vergunninghouder van een 
financiële of op geld waardeerbare vergoeding aan een in Nederland 
gevestigde en/of praktiserende beroepsbeoefenaar, 
samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren en/of instelling 
waarin beroepsbeoefenaren participeren dan wel werkzaam zijn. 

Deze gedragsregels zijn van toepassing op financiële relaties die 
voortvloeien uit de navolgende overeenkomsten: 
(a) Dienstverleningsovereenkomsten tussen een vergunninghouder en 
(samenwerkingsverbanden van) beroepsbeoefenaren, 
overeenkomstig artikelen 16 en 20 van de Gedragscode 
Geneesmiddelenreclame alsmede artikel 3 van de CGR Richtlijnen 
Niet-WMO-plichtig onderzoek en Onderdeel D van de Uitwerking 
Normen Gunstbetoon; 
(b) Sponsoringsovereenkomsten tussen een vergunninghouder en 
samenwerkingsverbanden van beroepsbeoefenaren en/of instellingen 
waarin beroepsbeoefenaren participeren dan wel werkzaam zijn, 
overeenkomstig artikel 12 laatste zinsnede van de Gedragscode 
Geneesmiddelenreclame, alsmede onderdeel C van de Uitwerking 
Normen Gunstbetoon en de Gedragsregels Sponsoring. 

Met de onder (a) en (b) genoemde overeenkomsten worden in deze 
gedragsregels vereenzelvigd overeenkomsten die niet op naam maar 
door een derde in opdracht van een vergunninghouder zijn 
aangegaan, waarbij deze gedragsregels worden toegepast alsof deze 
overeenkomsten wel op naam van de vergunninghouder zijn 
aangegaan.  

 Openbaarmaking 2.  Indien het totale bedrag uit hoofde van een of meerdere financiële 
relaties tussen een vergunninghouder en een beroepsbeoefenaar, 
samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren en/of instelling 
waarin beroepsbeoefenaren participeren dan wel werkzaam zijn 
hoger is dan € 500,-- per kalenderjaar, wordt met betrekking tot de 
betrokken financiële relatie(s) door partijen eens per jaar binnen 3 
maanden volgend op het kalenderjaar waarop tussen partijen de 
relatie(s) ten uitvoer is/zijn gebracht, het volgende openbaar gemaakt: 



(a) de aard van de overeenkomst overeenkomstig de door de CGR 
vastgestelde selectietabel en het kalenderjaar waarin de 
overeenkomst is uitgevoerd, en 
(b) de naam en het vestigingsadres en/of KvK-nummer van de 
vergunninghouder, en 
(c) voor dienstverleningsovereenkomsten als bedoeld in artikel 1(a):  
 
• de persoonsgegevens (naam, specialisatie en werkadres) van de 
beroepsbeoefenaar die feitelijk de diensten heeft uitgevoerd 
(ongeacht of deze beroepsbeoefenaar ook de ontvanger is van de 
betaalde bedragen) en het totaalbedrag van de aan deze 
beroepsbeoefenaar betaalde en/of als feitelijk uitvoerder 
toegerekende honorarium (excl. evt. onkostenvergoedingen) in het 
betreffende kalenderjaar, beide op voorwaarde dat voornoemd 
totaalbedrag in het betreffende kalenderjaar hoger is dan € 500,-- ; 
en  
• de gegevens (naam, vestigingsadres en/of KvK-nummer) van het 
samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren en/of instelling 
waarin beroepsbeoefenaren participeren dan wel werkzaam zijn , en 
het hieraan betaalde totaalbedrag in het betreffende kalenderjaar, 
voorzover de dienstverleningsovereenkomst is afgesloten met een 
samenwerkingsverband of instelling; en 
 
(d) voor sponsoringsovereenkomsten als bedoeld in artikel 1(b): de 
gegevens (naam, vestigingsadres en/of KvK-nummer) van het 
samenwerkingsverband of de instelling waarmee de financiële relatie 
bestaat, alsmede de hieraan betaalde gelden in het betreffende 
kalenderjaar. 

Schriftelijke 
vastlegging 

3. De financiële relatie die openbaar moet worden gemaakt is in een 
schriftelijke overeenkomst vastgelegd, waarbij in ieder geval uit de 
overeenkomst blijkt:  
(a) de openbaar te maken gegevens als omschreven in artikel 2; 
(b) de wijze waarop en door wie de in artikel 2 omschreven 
gegevens openbaar worden gemaakt; 
 

Wijze van 
openbaarmaking  

4. Openbaarmaking conform artikel 2 vindt plaats door de partij die op 
basis van de in artikel 3 bedoelde overeenkomst daartoe is verplicht 
in het daarvoor ingerichte centrale register voor het registreren van 
financiële relaties. 

Interne procedure  5. De vergunninghouder voorziet in een adequate interne procedure in 
het kader waarvan de openbaarmaking van haar financiële relaties 
wordt getoetst aan de bepalingen uit deze gedragsregels.

Jaaroverzicht  6.  De vergunninghouder zal iedere beroepsbeoefenaar, 
samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren en/of instelling 



waarin beroepsbeoefenaren participeren dan wel werkzaam zijn, 
waarmee een financiële relatie is overeengekomen, binnen drie 
maanden na het kalenderjaar een jaaroverzicht ter beschikking stellen 
van de conform artikel 2 openbaar te maken c.q. openbaar gemaakte 
gegevens. 

Duur van de 
openbaarmaking

7. De openbaarmaking conform artikel 2 en artikel 4 geldt voor een 
periode van 3 jaar. Na 3 jaar worden de gegevens door de 
beheerder van het centrale register verwijderd.

Inwerkingtreding  8.  Deze gedragsregels treden in werking op 1 januari 2012.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


