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OPENBARE BELANGENVERKLARING, VERTROUWELIJKHEIDSVERKLARING EN VERKLARING 
INZAKE DE GEDRAGSCODE VAN DE LEDEN EN EXTERNE EXPERTS VAN DE COMMISSIES VAN HET 

FEDERAAL AGEtffSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN1 (FAGG) 
OPGERICHT IN TOEPASSING VAN DE REGELGEVINGEN BEDOELD IN ARTIKEL 4, TWEEDE LID, 6 ° 

VAN DE WET VAN 20 JULI 2006 BETREFFENDE DE OPRICHTING EN DE WERKING VAN HET 
FAGG 

Dit document bestaat uit twee delen, nt de openbare belangenverklarlng en de vertrouwelijkheidsverklaring. Beide 
documenten dienen behoorlijk te warden ingevuld. Alie bladzijden dienen te worden ondertekend en gedateerd. 
!ndien het document met de hand wordt ingevutd, gelieve ervoor te zorgen dat de gevraagde informatie duidelijk 
leesbaar is. 

OPENBARE BELANGENVERKLARING 

lk, ondergetekende, (Ti tel) b R . (Voornaam) I 5ABau: (Naam) YftW()E BRoEK 

lnstelling/Onderneming ftZ tJIKoLA-flS 

Professioneeladres l....OD£WjK 0£M!Zt"SrEK,7)1(\.AflT 5 3100 SINT-Nlt::LF\AS. 

E-mailadres 1 S Cl btl \e. , va I\ Jc. b ~ oe, ~ ,V Q2 N ~~ o \a Q s , be. 

Lid of extern expert van een of meer van de volgende commissies: 

Commissies Lid Extern expert 

Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik lil D 

Commiss1e voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik D D 

Commiss1e voor kruidengeneesmiddelen D D 

Commissie voor homeopathische geneesmiddelen voor mensel1jk D D 8: diergeneeskundig gebruik 

Evaluatiecommissie voor de medische hulpmiddelen D D 

Farmacopeecommissie D D 

Commissie van advies D D 

Comm1ssie voor de machtiging van de apothekers die bevoegd 
ziJn om verstrekkingen te verrichten die tot de klmische biolog1e D D 
behoren 

Vestigingscommissie D D 

Comm1ssie van toezicht op de reclame voor geneesmiddelen D D 

1 Medische hulpmiddelen, grondstoffen, bloed, cellen en weefsels 
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Gemengde commissie - Kamer voor producten voor menselijk 0 0 gebruik 

Gemengde commissie - Kamer voor producten voor 0 D diergeneeskund1g gebruik 

verklaar hierbij op mijn erewoord dat de enige rechtstreekse of indirecte belangen die ik in een instelling of 
onderneming heb waarvan de activiteiten onder de bevoegdheden van het FAGG vallen, naar mijn beste 
weten, de hieronder genoemde zijn: 

(Gelieve alle vakjes af te vinken en de instellings- of ondernemingsnaam en productnaam te specificeren in het 
geval van betangenverklaring1

• Gebruik daartoe mdien nodig b1jkomende gedagtekende en ondertekende bladen). 

Tabel 1 
Meer dan 2 

Activiteit voor een instellingl onderneming met Neen Tussen 0 en jaar maar 
Momenteel 2 jaar minder dan 

betrekking tot een bepaald product I groep producten geleden 5 jaar 
geleden2 

Werknemer w D D D 

Consulent3 ~ D 0 D 

Hoofdonderzoeker4 

~ 0 D D 

Lid van een bestuurcomite, lid van een adviesraad of D 0 ~ D 
gelijkwaardig orgaan 

Onderzoeker (andere dan de hoofdonderzoeker) voor 
de ontwikkeling van een product5 ~ D 0 0 

1 lndicn u ccn van d(! gearcc<mle Vltkjes 11fvi11kl (bcln11genvcrkl11rmg), dient u Oil pagina 2 bijkomendc iufonnat1c te vcrschaffon 
betrcffondc de bcttokkcn in~tclling/ondcrneming 1.'11 p1·oduc1c11, lndien u m Tabel l bclangcn aangceft maar op bladzijde 2 nict de 
relt'Vl\nte infornrntic versdmft, dnn zal uw formulier wm·d\"11 ternggezonden voor vervolledigmg. 

1 U woi d! verzocht inform a tie te wn.chaffen over belangcn dte datcren van mecr <lnn 5 Jaar gefcdcn. Deze infom1atie zn! nicl wwden gebru1kt bij 
<le beoo1de!ing van de aangegeven belangen. maar za! nuttig zijn vooi meer tmn~pmantie in vcrbnnd met deze eerderc behmgen, 

3 Onder eonsulcnt vcrstaan we een expert die cen vergoeding aamekent (pcrsoonlt,1k, institutionccl of beidc) voor het vmstrekken van adv1es of 
diensten in cen bepaalu gebled 

4 Omle1 Hoofdondcr.loeker ve1staan we, in bet kader van dit docunwnt, de (coordmerende) onder1oekcr verantwoo1deliJk voor de cob1dmat1e 
van ondcrzockcrs op vcrschillcnde p!uat&c!l die deelneme11 am1 cen multicent11sche klimsch(e) proeflonde1zoek. 

5 Onder Onderzoeker vc1staan we, m het kade1 vm1 d1t document, een ondeuoeker bctrokken bij een klinisch{e) piocti'un<lenrock uilgevoerd op 
een spec1tiekc site. Ecn omlcrzoeke1 ts ofwel de !cider vernntwooidelijk vom he! team dat de k1Jni~ch(e) proef/ondcv:oek uitvoert 
(verantwoordelijke voot het voeren van de klinisch(e) proef/onde1zoek op die lacaue. inclus1ef mmdmd111g van en toe1id1t op het team), of1.1<el 
een teamlld da1 essenlii:le procedures u1tvoert in het kader van de proeven/onder1.ocken en dal bclangrijke bcsliRsingen neetnt in vcr band met drn 
procve11/onde1zoeken. 
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Periode van 
activiteit 

lnstelling/onderne 
ming 

Producten Therapeutische indicatie -
Ge\ieve alle producten diagnostische of 
te vermelden waarvoor therapeutische doeleinden 
u de hoof dverant-
woordelijkheid droeg 

Werknemer / 
/ 

" . . 

Periodevan lnstelling/onderneming Producten Therapeutische 
actMteit Gelieve alle indicatie -

producten te diagnostische of 
vermelden therapeutische 
waarvoor u als doeleinden 
consulent optrad 
voor de 
ontwikkeling 
ervan. 

Consulent 

/ 

Periodevan lnstelling/onderneming Activiteitengebied/ Therapeutische 
actfviteit product indicatie -

diagnostische of 
therapeutische 
doeleinden 

Lid van een f-.. c t\ .~ 10\. It t J\ l \.\.\ ©\ t-\ v-.n ,, ' f-Jl 
stuurcomite, l..o\S 

b ·1 
~'tt.l.oo ti lid van een k1 ~i\.,Q\\-s adviesraad I- 11\ t\ l.r I( "1 Mv.-t\ '~j_ 

of 2_ \) \ N '}- 1oor.\ 
gelijkwaardig /:. JA-N1'~E\Iv~ Ed..u_ta..now w K\ t\u__ 
orgaan 

Periode van lnstelling/onderneming Producten Therapeutische 
activiteit indicatie -

diagnostische of 
therapeutische 
doeleinden 

Hoofd-
onderzoeker 

/ 

/' 
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Periode van lnstelling/onderneming Producten Therapeutische 
activiteit indicatie -

diagnostische of 
therapeutische 
doeleinden 

Onderzoeker (niet 
hoofdonderzoeker) 

// 
/ 

lk heb financiele belangen in een 
instelling/onderneming die actfviteiten onderneemt met NEEN JA lnstelling/onderneming 
betrekking tot geneesmiddelen of 
gezondheidsproducten van: 

• meer dan 50.000 euro of tegenwaarde 
( exclusief beleggingsfondsen) B D 

• minder dan 50.000 euro of tegenwaarde 
( exclusief beleggingsfondsen) l8l D 

NEEN JA lnstelling/onderneming 
en productnaam 

lk bezit een octrooi voor een product ~ D 

De instelling/onderneming waar ik tewerkgesteld ben, 
ontvangt een toelage of andere fondsgelden van een 
instelling/onderneming die activiteiten onderneemt met 

!LS D 
betrekking tot geneesmidde\en en 
gezondheidsproducten (ik ontvang geen persoonlijke 
winst)1 

BELANGEN VAN FAMILIELEDEN OF PARTNER2 

NEEN JA lnstelling/onderneming en productnaam Type belang 

~ D 

1 E~clusief clke vergoeding betaald door de in~tcllil1g/011dert1emi11g voor geleverde p1·estaties. 
2 Het betreft huidige directe belangen van led ell van bet gczin die op lrntzelfdc ad res verblijvcu £oals echl.genoot, partner·, kind etc ... Er 
wvrdt gev1 aagd om deze belangen op te geven om rcdenen v1111 transparanfie, zij worden verde1• echter niet in rekeniug gebracht om te 
oordelen of er belangenconfllcten bestaan. Om 1 edenen van bescherming van bet 1wivelevm mod de naa111 van bet lid van het gezit'l niet 
opgegeven alsook niet de relatie. Voor het opgeven van het type van belnng gelden hoofdzalH1Jijk de aetivitciten vermeld onde1· tabel 1 
van dit document (zie p. 2). 
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Naast de hierboven vermelde belangen, verklaar ik hierbij op mijn erewoord dat ik geen andere belangen heb 
of andere feiten weet dieter kennis dienen te worden gebracht van het FAGG en het publiek. In het geval van 
eender welke andere belangen of feiten, gelieve te specificeren: 

/ 

Bij wijzigingen aan bovenvermelde gegevens te wijten aan het feit dat ik bijkomende belangen heb verworven, 
zal ik het FAGG daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen en een nieuwe openbare belangenverklaring 
invullen met een nauwkeurige beschrijving van de wijzigingen. Deze verklaring ontslaat mij niet van mijn 
pl1cht om elk potentieel strijdig belang aan te geven bij de start van om het even welke FAGG-activfteit 1 

waaraan ik deelneem. 

1 FAGG.activiteiten omvatten elke vergadering (mclusief de voorbereiding en opvolging van vcrgaderiugen, daarmee verbondcn 
besprekingen of eender we Ike and ere aanverwante activiteit) van de Commissies van bet FAGG of eender welkc andere gelijkaardige 
meeting, aetivlteiten als expert bij beoordclingen, en aetiviteiten als e:\pert bij adviesvorming. Na beoordeling van de aangegeven 
bdangen, kun bet FAGG de inbreng in FAGG-activiteitcn beperkcn. 
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VERTROUWELIJKHEIDSVERKLARING 

Met het oog op de volgende definities: 

"FAGG-activiteiten" omvatten elke vergadering (indusief de voorbereiding en opvolging van vergaderingen, 
daarmee verbonden besprekingen of eender welke andere aanverwante activiteit) van de Commissies van het FAGG 
of eender welke andere gelijkaardige meeting, activiteiten als expert bij beoordelingen, en activite1ten als expert 
bij adviesvorming. 
"Vertrouwelljke lnformatie" betekent alle informatie, feiten, data en andere zaken waarvan 1k rechtstreeks of 
indirect kennis verwerf ten gevolge van mijn FAGG·activiteiten. 

"Vertrouwelijke Documenten" omvatten alle ontwerpen, voorbereidende informatie, documenten en ander 
mateliaal, samen met etke daarin vervatte mformatie, waartoe ik rechtsreeks of indfrect toegang heb tengevolge 
van mijn deelname aan FAGG·activiteiten. Daamaast zullen alle door mij gemaakte documenten of aantekeningen 
betreffende Vertrouwelijke lnformatie of VertrouweliJke Docurnenten behandetd worden als Vertrouwelijke 
Documenten. 

Begrijp ik dat ik kan warden uitgenodigd om rechtstreeks of indirect deel te nemen aan bepaalde FAGG· 
activiteiten en verklaar hierbij bewust te zijn van mijn verplichtingen om de vertrouwelijkheid te respecteren 
en verbind ik mij ertoe, zowel tijdens mijn deelname aan FAGG·activiteiten als erna~ 

alle Vertrouwel1jke lnformatie en Vertrouwelijke Documenten als strikt vertrouwe!ijk te behandelen. 

geen Vertrouwelijke lnformatie of Vertrouwelijke Documenten te onthullen (of eender welke andere 
persoon toe te laten die te onthullen) op welke manier en aan welke derde partij 1 ook. 

geen Vertrouwelijke lnformatie of Vertrouwelijke Documenten te gebru\ken (of eender welke andere 
persoon toe te laten die te gebruiken) voor andere doeleinden dan voor mijn werkzaamheden in 
verband met FAGG~activiteiten. 

Vertrouwelijke lnformatie of Vertrouwelijke Documenten te vernietigen zodra ik deze niet langer nodig 
heb. 

mij te onthouden van ieder deloyaal gedrag ten aanzien van het FAGG of eraan mee te werken. 

Deze verbintenis is niet beperkt in tijd maar is niet van toepassing op elk document of elke informatie 
waarvan ik redelijkerwijs kan aantonen dat ik er reeds voor de datum van onderhavige verbintenis kermis 
van had, of die openbaar wordt gemaakt op een andere wijze dan door schending van de hierboven 
vermelde verbintenissen. 

1 Een derde partij omvat geen werknemers van andere nationale of Europese bevoegde instanties die ofwel een 
arbcidsovereenkomst hebben met vertronwelijkheidsverbintenissen of die gebonden zijn aan 
vertrouwelijklu.~idsverplichtiugen die besloten liggen in de nationale or Euro(>ese wetgeving op het beroepsgeheim. 
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VERKLARING INZAKE DE GEDRAGSCODE MET BETREKKING TOT BELANGENCONFLICTEN 

lk, ondergetekende, verklaar hierbij dat ik kennis genomen heb van de bepalingen voorzien in de gedragscode 
van het FAGG en dat ik deze zal naleven. 

VERKLARING INZAKE HERNIEUWING 

lk, ondergetekende, verklaar hierbij mij ertoe te verbinden jaarlijks de openbare belangenverklaring, 
vertrouwelijkheidsverklaring en verklaring inzake de gedragscode van het FAGG te hernieuwen. 
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