Dienstverleningsovereenkomst farmaceutische onderneming –
beroepsbeoefenaar/vennootschap van beroepsbeoefenaar als directeurgrootaandeelhouder (hierna gezamenlijk: “beroepsbeoefenaar”)1
Artikel [X] – Transparantie; openbaarmaking (persoons)gegevens
1. Partijen onderschrijven de uitgangspunten en de inhoud van de Gedragscode
Geneesmiddelenreclame van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (hierna:
‘CGR Gedragscode’). De gegevensverwerking en de openbaarmaking van
financiële relaties op grond van dit artikel [X] geschiedt ter voldoening aan de
doeleinden van paragraaf 7.2 van de CGR Gedragscode.
2. Indien het totale bedrag uit hoofde van een of meerdere (indirecte) financiële
relaties die in een kalenderjaar tussen Partijen bestaan, waaronder in elk geval
begrepen de uit deze Overeenkomst voortvloeiende financiële relatie, tussen
[naam farmaceutische onderneming] en [beroepsbeoefenaar] hoger is dan € 500,-per kalenderjaar, zullen Partijen ter voldoening aan de CGR Gedragscode eens
per jaar binnen zes maanden volgend op het kalenderjaar waarin de financiële
relatie(s) zijn ontstaan, ten aanzien van de uit deze Overeenkomst voortvloeiende
financiële relatie de volgende informatie openbaar maken:
a. de aard van onderhavige Overeenkomst overeenkomstig de door de CGR
vastgestelde selectietabel en het kalenderjaar waarin de Overeenkomst is
uitgevoerd, zijnde [PM invoegen:], en
b. [PM invoegen: de statutaire naam / handelsnaam en het vestigingsplaats en/of
KvK-nummer van [naam farmaceutische onderneming]], en
c. [PM invoegen: de naam, het specialisme en de woonplaats van
[beroepsbeoefenaar die feitelijk de dienst zal uitvoeren] en het volledige bedrag
van het aan [naam beroepsbeoefenaar die feitelijk de dienst zal uitvoeren]
uitbetaalde/toe te rekenen honorarium (exclusief eventuele
onkostenvergoedingen) uit hoofde van deze Overeenkomst alsmede, indien van
toepassing, de aan de beroepsbeoefenaar betaalde (c.q. de in deze
Overeenkomst begrote) onkostenvergoedingen].
3. Partijen komen overeen dat [Naam farmaceutische onderneming. In geval de
overeenkomst is afgesloten met een vestiging buiten Europa, PM invoegen: naam
van één van de contractspartijen] ter voldoening aan lid 2 de in dat lid opgesomde
gegevens zal registreren in het Transparantieregister Zorg conform de door de
CGR vastgestelde uniforme rapportagestructuur. Deze openbaarmaking geldt voor
een periode van drie jaar.
4. [Naam farmaceutische onderneming] zal [beroepsbeoefenaar] binnen zes
maanden na afloop van het kalenderjaar al dan niet via het Transparantieregister
Zorg een jaaroverzicht ter beschikking stellen van de op grond van lid 2 en lid 3
1

Het aangaan van (een) financiële relatie(s) met een beroepsbeoefenaar in persoon moet worden
vereenzelvigd met het aangaan van (een) financiële relatie met zijn/haar persoonlijke vennootschap
waarbij de betreffende beroepsbeoefenaar de dienst feitelijk uitvoert; deze honoraria (aan de
beroepsbeoefenaar in persoon en/of aan zijn/haar vennootschap) moeten daarom voor de in lid 2
genoemde bedragen worden opgeteld en het zijn de gegevens van de betreffende beroepsbeoefenaar die
openbaar worden gemaakt.
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5.

over het betreffende kalenderjaar openbaar te maken dan wel openbaar gemaakte
gegevens. [Naam farmaceutische onderneming] heeft passende technische en
organisatorische maatregelen ten uitvoer gelegd om de gegevensverwerking in
verband met de uitvoering van dit lid 4 te beveiligen tegen verlies of enige vorm
van onrechtmatige verwerking.
Anders dan in de hiervoor omschreven gevallen zal [naam farmaceutische
onderneming] de gegevens van [beroepsbeoefenaar die feitelijk de dienst zal
uitvoeren en (indien aan de orde) zijn/haar vennootschap] niet zonder
voorafgaande toestemming van [beroepsbeoefenaar] verspreiden 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 CGR.
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