
Toelichting op ‘zelfevaluatie gunstbetoon’ bij aanvragen accreditatie 

Vanaf 1 mei 2013 is de zelfevaluatie gunstbetoon toegevoegd aan het GAIA systeem. Voor u 
als aanbieder van nascholing betekent dit dat u bij het aanvragen van accreditatie in GAIA 
extra vragen moet beantwoorden. Dit is bedoeld om na te gaan of uw nascholingsaanbod 
voldoet aan de eisen voor gunstbetoon van de CGR (www.cgr.nl). De zelfevaluatie bestaat uit 
minimaal één en maximaal drie stappen. U vindt ze hieronder: 

Stap 1: 
In het elektronische aanvraagformulier in GAIA worden in verband met de zelfevaluatie 
gunstbetoon drie vragen aan de aanbieder voorgelegd: 
1. Is deze nascholing (mede)gefinancierd door het bedrijfsleven? 
2. Wordt deze nascholing (mede)gefinancierd door het bedrijfsleven voor meer dan € 2500,-? 
3. Wordt deze nascholing (mede)gefinancierd door het bedrijfsleven voor meer dan 25% van 
de begroting? 
Als één of meer vragen met ‘nee’ zijn beantwoord, is de zelfevaluatie afgerond. Uitgangspunt 
is dan dat uw nascholing voldoet aan de regels van gunstbetoon. 

Stap 2: 
Uitsluitend als alle drie vragen uit Stap 1 met ‘ja’ zijn beantwoord, wordt u gevraagd om de 
begroting van de bijeenkomst volgens een vast format in te vullen in het elektronische 
aanvraagformulier. Op basis van de ingevulde cijfers rekent GAIA direct uit of de bijeenkomst 
voldoet aan de regels voor gunstbetoon. Als het elektronische antwoord positief is, is de 
zelfevaluatie afgerond en wordt ervan uitgegaan dat de nascholing voldoet aan de regels van 
gunstbetoon. 

Stap 3: 
Uitsluitend als stap 2 niet positief is, wordt u gevraagd om de informatie over de nascholing en 
de begroting via het GAIA-systeem door te sturen aan de CGR voor toetsing aan de regels 
voor gunstbetoon. Naar verwachting geldt dat voor minder dan 1% van alle 
accreditatieaanvragen. Een jurist van de Keuringsraad van de CGR toetst de nascholing en 
begroting en doet binnen twee dagen uitspraak. Voor deze toetsing zal de CGR in de pilotfase 
nog geen kosten bij de aanbieder in rekening brengen. In de toekomst zal dat wel gebeuren. 
Als het antwoord van de jurist van de Keuringsraad positief is, is de zelfevaluatie afgerond. Er 
wordt dan vanuit gegaan dat uw nascholing voldoet aan de regels van gunstbetoon. 
Als het antwoord van de jurist van de Keuringsraad negatief is, voldoet de nascholing volgens 
de CGR niet aan de regels voor gunstbetoon en daarmee niet aan een belangrijke voorwaarde 
voor accreditatie. U kunt tegen een uitspraak van de Keuringsraad in beroep gaan bij de 
Codecommissie van de CGR, of u zal de inrichting van de nascholing moeten aanpassen om 
deze in overeenstemming te brengen met de regels voor gunstbetoon. 

Bij de zelfevaluatie gunstbetoon wordt ervan uitgegaan dat de aanbieder de gegevens over de 
nascholing en de bijdragen vanuit het bedrijfsleven naar waarheid invult. Achteraf zal 
steekproefsgewijs worden gecontroleerd hoe de nascholing daadwerkelijk is verlopen. Indien 
achteraf blijkt dat de regels voor gunstbetoon toch niet zijn nageleefd, kan de Inspectie voor 
de Gezondheidszorg (IGZ) hiervan op de hoogte worden gesteld. De IGZ kan hoge boetes 
opleggen voor de niet-naleving van de regels voor gunstbetoon. 

Beleidsmatige achtergrond 
In het elektronische aanvraagformulier voor de accreditatie van nascholing moeten aanbieders 
van nascholing altijd al aangeven dat zij zich zullen houden aan de regels voor gunstbetoon, 
zoals die zijn opgesteld door de Stichting Code Geneesmiddelen Reclame (CGR) (www.cgr.nl) 
Het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) waren van opvatting 
dat de accreditatiecommissies van de wetenschappelijke verenigingen zouden moeten toetsen, 
of aanbieders van nascholing zich daadwerkelijk aan de regels voor gunstbetoon houden. De 
wetenschappelijke verenigingen hebben deze taak altijd afgewezen, omdat zij het toetsen op 
gunstbetoon de verantwoordelijkheid vinden van de CGR en IGZ. Als compromis met VWS en 
IGZ hebben de wetenschappelijke verenigingen ermee ingestemd om een ‘zelfevaluatie 
gunstbetoon’ in het elektronische aanvraagformulier van GAIA op te nemen. 


