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Vanaf 2013 treden de gedragsregels 'openbaarmaking financiële relaties' in
werking. Deze schrijven voor dat overeenkomsten tussen farmaceutische
ondernemingen en dierenartsen(praktijken) in een openbaar register worden
opgenomen.
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Transparantieregister maakt financiële
relaties met farmaceuten openbaar
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin is opgeroepen om het
centrale transparantieregister voor finan
ciële relaties in de humane farmaceutische
sector open te stellen voor de veterinair
farmaceutische sector. Daarom hebben de
KNMvD en FIDIN de bestaande regeling
ter voorkoming van onoorbare beïnvloeding van het voorschrijven of afleveren van
diergeneesmiddelen (de CAVP) uitgebreid
met aanvullende gedragsregels.

Gedragsregels
De aanvullende gedragsregels verplichten tot het openbaar maken van
overeengekomen dienstverlenings- en
sponsorrelaties tussen farmaceutische
ondernemingen en dierenartsen, dieren-

Openbaarmaking zal plaatsvinden via één centraal transparantieregister:
www.transparantieregister.nl

De transparantieregels zijn ook van
toepassing op vergoedingen in natura
artsenpraktijken en instellingen waar dierenartsen werkzaam zijn. Openbaarmaking
is verplicht indien de betrokken beroepsbeoefenaar (ook de veeverloskundige,
castreur, dierenarts-assisent/paraveterinair)
of de praktijk/instelling in enig kalenderjaar
meer dan 500 euro (in geld of in natura)
ontvangt van een farmaceutisch bedrijf.
Het gaat om alle dienstverlening van
een beroepsbeoefenaar voor een farmaceutische onderneming waar een vergoeding tegenover staat, zoals advieswerk,
het geven van presentaties, het schrijven
van artikelen en/of wetenschappelijke verhandelingen en veldonderzoek. Daarnaast
ziet het transparantieregister ook toe op

sponsorovereenkomsten. De trans
parantieregels zijn niet alleen van toepassing op vergoedingen in geld, maar ook op
vergoedingen in natura. Vergoedingen in
natura dienen te worden opgegeven tegen
de geldelijke waarde daarvan in het eco
nomisch verkeer. Financiële relaties (zoals
inkoopkortingen) die buiten de toepassing
van de CAVP vallen, vallen ook buiten het
bereik van deze gedragsregels.

Transparantieregister
De gedragsregels bepalen dat openbaarmaking jaarlijks achteraf zal plaatsvinden
via één centraal transparantieregister,
www.transparantieregister.nl. De melding
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van financiële relaties aan het transparantieregister wordt verzorgd door de
farmaceutische ondernemingen. Is een
beroepsbeoefenaar een relatie aangegaan
met een in het buitenland gevestigde
farmaceutische onderneming, dan ligt de
meldingsplicht bij de beroepsbeoefenaar.
Financiële relaties die betrekking hebben
op het jaar 2013 en in totaal de grens van
500 euro overstijgen zullen begin 2014
moeten worden opgenomen in het centrale register.
Voor meer uitgebreide informatie kunt u
terecht op onze website in het dossier
CAVP. De komende periode zullen de
KNMvD en FIDIN u nader informeren over
het transparantieregister.
➤M
 eer informatie: dossier CAVP op
www.knmvd.nl.
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