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

FEDERML AGENTSCHAp VOOR GENEES^ tDDELEN EN GEZONDHETDSpRODUCTENI (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 betangenverktaring en de vertrouwetijkheidsverktaring. Beide
documenten dienen behoortijk te worden ingevuld. Alle btadzijden dienen te worden ondertekend en gedateerd.
lndien het document met de hand wordt ingevuld, getieve ervoor te zorgen dat de gevraagde informatie duidetijk
leesbaar is.

OPENBARE BELANGENVERKLARING

lk, ondergetekende, Em.

lnstelling/Onderneming

Professioneel adres

E-mailadres

Prof. Dr. Jo Demeester

Univensiteit Gent

Labonatonium Algemene Biochemie
Ottengemse Steenweg 560
8-9000 Gent Belgium
tel. +32 (0) 9 264 80 46
fax. +32 (o) I 264 8L 89

jo.demeester@ugent.be
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en Fysische Fa rmac ie

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

Commissie voor geneesmiddeten voor mensetijk gebruik n tr
Commissie voor geneesmiddeten voor dÍergeneeskundÍg gebruik tr tr
Commissie voor kruidengeneesmiddelen tr tr
Commissie voor homeopathische geneesmiddeten voor mensetijk
& diergeneeskundig gebruik n tr

Evaluatiecommissie voor de medische hulpmiddeten tr tr
Farmacopeecommissie x tr
Commissie van àdvies tr tr
Commissie voor de machtiging van de apothekers die bevoegd
zijn om verstrekkingen te verrichten die tot de ktinische biotogie
behoren

n n

I Medische hulpmiddelen, grondstoffen, bloed, cellen en weefsels
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Vestigingscommissie ! n
Commissie van toezicht op de rectame voor geneesmiddeten n tr
Gemengde commissie Kamer voor producten voor menselijk
gebruik tr n

Gemengde commissie - Kamer voor producten voor
diergeneeskundig gebruik tr tr

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

(Gelieve alte vokjes af te vínken en de instellings- oÍ ondernemingsnaam en productnoam te specífíceren ín het
geval van belangenverklaríngl . Gebruik daortoe indíen nodig bijkomende gedagtekende en ondertekende btoden).

Tabet 1

I Indien u een van de gearteerd€ vakjts afyinlit (b€langenv{'rklaring). dicnt u op pagina I bijkomendÈ inlormntie ft versehallen
betreffende de botrokk.n instelling/ordcrneming eÍ productcír. Indien u in-Í{bel I belànqen aangceft mrar op blàdzijde 2 rli.t de
relsvante informxti€ !erschltll. tla zàl nw íormulier ríorden teruggezonden yoor vervolledigitlg.

2 U \r'ordt verzocht informatie td verschaÍ'Íèn over belangen die datcren van meer dan 5.jaar geleden. Deze info.matie zal niet worden gebruikt
bij de beoordeling van de aangegeven belangcn. maar zal nuttig zijn voor meeÍ transparantie in verband met deze eerdere belangen.

3 Onder consulent verstaan we een expert die een vergoeding aanrekent (persoonltk. institutioneel ofbeide) voor het verstrekken van advies of
dicnsten in een hepaald gebied.

,l Onder Hoofdonderzoeker verstaan rve. in het kader van dil document. de (coördinerende) onderzoeker verantwoordolijk voor de coördinatie
van ondcrzoekers op verschiliende plaatsen die deelnemen aan een multicentrischc klinisch(e) proef/onderzoek.

5 Onder Onderzoeker verstaan we, in het kader van dit document. een onderzoeker bctrokken bii een klinisch(e) proef/onderzoek uitgevoerd op
een specifieke site. Een onderzoeker is olwel de leider verantwoordelijk voor het team dat de klinisch(e) proeÍTonderzoek uitvoert
(verantwoordelijke voor het voeren van de klinisch(e) proelTonderzoek op die locatie. inclusief aanduiding van en toezicht op het team), ofwel
een leamlid dat essentiële procedurcs uitvoen ii het kader van de pÍoeven/onderzoeken en dat belangrijke beslissingen nsemt in verband met die
proe\,en/onderzoeken.
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Werknemer (Tot 30 september
2016 futt time
gewoon
hoogteraar);
minstens tot 30
september 2022
vrijwÍttig ZAP,
onbezo[digd

Lid van eèn
stuurcomité,
lid van een
adviesraad
of
gelijkwaardig
orgaan
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Hoofd-
onderzoeker

Periode van
activiteii ,'

Onderzoeker (niet
hooídonderzoeker)

lk bezit een octrooi voor een product x n
De instelling/onderneming waar ik tewerkgesteld ben,
ontvangt een toelage of andere fondsgelden van een
instelling/onderneming die activiteiten onderneemt metbetrekking tot geneesmiddelen en
gezondheidsproducten (ik ontvang geen persoontijke
winst)l

n x
Ugent

BELANGEN VAN FAMILIELEDEN OF PARTNER'

I Exclusiefelke vergoeding betaald door de instelling/onderneming voor geleverde prestaties,
2 Het betreft huidige directe belangen van leden van het gezin die op hetlelfde adres verblijven zoals echtgenoot, partner, kind etc... Er
:^":d-1^e_"I:T99 :1 leze 

belangen op te gev€n om- redenen van transparantie, zij worden v-erder echter ni"et in rekening gebracht om teoordelen ofer belangeíconflicten bestaan. om redenen van bescherming van hei privéleven moet de naam r,"ïllj'r""iËöiar'Ïlii
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Naast de hierboven vermelde belangen, verklaar ik hierbij op mijn erewoord dat ik qeeri andere belangen heb

of andere feiten weet die ter kennis dienen te worden gebracht van het FAGG en het publiek. ln het Eeval van

eender welke andere belangen of fëiten, gelieve te specificeren:

Bij wijzigingen aan bovenvermelde gegevens te wijten aan het feit dat ik bijkomende betangen heb verworven,
zjt it nàt FAGG daa.van onmiddettijk op de hoogte brengen en een nieuwe openbare belangenverklaring
invutten met een nauwkeurige beschrijving van de wijzigingen. Deze verklaring ontstaat mij niet van mijn
plicht om elk potentieel striiaig betang aan te geven bij dè start van om het even welke FAcc-activiteitr
waaraan ik deelneem.

opgegeven alsook niet de relatie. Voor het opgeven vàn het type van belang gelden hoofdzakelijk de activiteiten vermeld onder tabel I
van dit documeít (zie p, 2).

I FAcc-activiteiten omvatten elk€ vergadering (inclusiefde voorbereiding en opvolging van vergaderingen, daarmee Yerbonden

besprekingen ofeender welke andere aanyerwante activiteit) yan de Commissies van het FAGG ofeender welke andeÍe gelijkaardige

meeting, activiteiten als expert bij beoordelingen, en activiteiten als expert bij adviesvorming. Na beoordeling vaÍr de aangegeven

belangen, kan het FAGG de inbreng in FAGc-activiteiten beperken'
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VERTROUWELIJKHEIDSVERKLARI NG

Met het bog op de volgende definities:

"FAcc-activiteiten" omvatten etke vergadering (inctusief de voorbereiding en opvotging van vergaderingen,
daarmee verbonden besprekingen of eender wetke andere aanverwante activiteit) van de Commissies van het FAGG
of.eender welke andere getijkaardige meeting, activiteiten als expert bij beoordetingen, en activiteiten als expert
bij adviesvorming.
"Vertrouwelijke lnformatie" betekent atte informatie, feiten, data en andere zaken waaryan ik rechtstreeks oÍ
indirect kennis verweí ten gevotge van mijn FAGG-activiteiten.
"Vertrouwelijke Documenten" omvatten atle ontwerpen, voorbereidende informatie, ddcumenten en ander
materiaal, samen met etke daarin vervatte informatie, waartoe ik rechtsreeks of indirect toegang heb tengevolge
van mijn deelname aan FAGG-activiteiten. Daarnaast zutten atte door mij gemaakte documentàn àf aantekèningèn
betreffende Vertrouwelijke lnformatie of Vertrouwetijke Documenten behandetd worden als Vertrouwetijke
Documenten.

Begrijp ik dat ik kan worden uitgenodigd om rechtstreeks of indirect deel te nemen aan bepaalde FAGG-
actiYiteiten en verklaar hierbij bewust te zijn van mÍjn verptichtingen om de vertrouwetijkheid te respecteren
en verbind ik mij ertoe, zowel tijdens mijn deelname aan FAcc-actiyiteiten als erna:

- alle Vertrouwelijke lnformatie en Vertrouwetijke Documenten als strikt vertrouwetijk te behandelen.
- geen Vertrouwelijke lnformatie of Vertrouwelijke Documenten te onthu[[en (of eender welke andere

persoon toe te laten die te onthullen) op welke manier en aan welke derde partijí ook.
- geen Vertrouwelijke lnformatie of Vertrouwetijke Documenten te gebruiken (of eender welke andere

Persoon toe te laten die te gebruiken) voor andere doeteinden 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 àanzien van het FAGG of eraan mee te werken.

Deze verbintenis is niet beperkt in tijd maar is niet van toepassing op elk documeni of etke informatie
waarvan Ík redetijkerwijs kan aantonen dat ik er reeds voor de datum van onderhavige verbintenis kennis

1 Een derde partii omvat geen werknemers van andere nationale of Europese bevoegde instanties die ofwel een
arbeidsovereenkomst hebben met yertrouwelijldeidsverbintenissen of die gebonden zijn aan
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van had, of die openbaar wordt gemaakt op een andere wijze dan door schending van de hierboven
vermelde verbintenissen,

VERKLARING INZAKE DE GEDMGSCODE MET BETREKKING TOT BELANGENCONFLICTEN

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

VERKLARING INZAKE HERNIEUWING

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