
OPENBARE BEIANGENVERKLARING, VERTROUWELIJKHEIDSVERKLARING EN VERKLARING
INZAKE DE GEDRAGSCODE VAN DE LEDEN EN EXTERNE EXPERTS VAN DE COMTAESIES VAN HET

FEDERML AGENTSCHAP VOOR GENEESMTDDELEN EN GEZONDHETDSPRODUCTEN1 (FAGG)
oPGERTCHT tN ïOEPASSTNG VAN DE REGELGEVINGEN BEDOELD lN ARTTKËL 4, TWEEDE LlD, 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 betangenverklaring en de vertrouwetijkheidsverktaring. Beide
documenten dienen behoortijk te worden ingevuld. Àil* bië*:i-i*** di*r*r: t* ",v*id*n *;';.se*ak**d *n g*dat*+;"d.
lndien het document met de hand wordt ingevuld, getieve ervoor te zorgen dat de gevraagde inforrnatie duidel.ijk
leesbaar is.

OPENBARE BELANGENVERKLARING

lk, ondergetekende, Professor Debby lÀangelings

I nstelling/Onderneming

Professioneel adres

E-mailadres

1 Medische hulpmiddelen, grondstoffen, bloed, eellen en weefsels

Vrije Universiteit Brusset, dept. Anatytische Scheikunde, Toegepaste
Chemometrie en Motecutaire Modettering
Laarbeektaan 103, 1090 Jette

debby. mangetings@vub. be

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

Commissies Lid Extern expert

Commissie voor geneesmiddelen voor mensetijk gebruik l n
Commissie voor geneesmiddeten voor diergeneeskundig gebruik l n
Commissie voor kruidengeneesmiddeten x tr
Commissie voor homeopathisóe geneesmiddeten voor mensetijk
& diergeneeskundig góruik n u
Evaluatiecommissie voor de medische hutpmiddeten n f,
Farmacopeecommissie tr tr
Commissie van advies D n
Commissie voor de machtiging van de apothekers die bevoegd
zijn om verstrekkingen te verríchten die tot de ktinische biotogie
behoren

n l

Vestigingscommissie n n
Commissie van toezicht op de rectame voor geneesmiddeten n n
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Gemengde commissie - Kamer voor producten voor menseliik
gebruik x tr

Gemengde commissie - Kamer voor producten voor
diergeneeskundig gebruik u tr

verktaar hierbij op mijn erewoord dat de enige rechtstreekse of indirecte belangen dle ik in een instelting of
onderneming heb waaryan de activiteiten onder de bevoegdheden van het FAGG valten, naar mijn beste
weten, de hlerondrr gerroemde zirn:

(Gelieve alle vokjes of te vinken en de Ínste{lings- of ondernemingsnaam en productnaom te speciflceren in het
gevol von belangenverkloríng1. Gebruik daortoe indien nodÍg bijkomende gedogtekende en ondertekende bladen).

Tabel 1

I lndien u een yan de gearceerde vakjes afvinkt (belangenverklaring), dient u op pagina 2 bijkomende informatie te verschaffen
betreffende de betrokken instelling/onderneming en producten, Indien u in Tabel I belangen aangeeft maar op bladzijde 2 nief de
relevsnte informrtie verschafr, dan zal uw formulier worde* teruggezonden voor vervollediging,

2 U wordt verzocht informatie te verschaffen over belangen die dateren van meer dan 5 jaar geleden. Deze informatie zal niet worden gebrui-l,Í
bij de beoordeling van de aangegeven belangen, maar zal nfiligzijn voor mser transparantie in verbaud met dsze eerdere belangen.

3 Onder consulent verstaan we een expert die een vergoeding aanrekent (persoonlijk, institutioneel ofbeide) voor het vershekken van advies of
diensten in een bepaald gebied.

{ Onder Hoofdonderaoeker verstaan we, in het kader van dit document, de (eoördinerende) onderzoeker verantwoordelïk voor de coördinatie
van onderzoekers op verschillende plaatsen die deelnemsn aÍm een multicentrische klinisch(e) proeflonderzoek.

5 Onder Onderzoeker verstaan we, in het kader van dit document een onderzoeker betrokken bij een klinisch(e) proeflonderzoek uitgevoerd op
een specifieke site. Een onderzoeker is ofuel de leider verantwoordelijk voor het team dat de klinisch(e) proeflonderaoek uitvoert
(verantwoordelijke voor het voeren van de klinisch(e) proeflonderzoek op die locatie, inclusiefaanduiding van en toezicht op hst team), ofi^,el
een teamlid dat essentiële procedures uitvoert in het kader van de proeve#onderzoeken en dat belangrijke beslissingen fleemt in verband met die
proeven/onderzoeken.

Activi tei t wa r een i nst e lli ng / o nd e r nemi ng met
betrekktng tot een bepoatd product Í groepprodacten

Neen
Itiionrenteel

Tuuen 0 en
2 iaar

geleden

Meor dan 2
jaar maar

minder dan
5 Jaar

geleden2

Werknemer x il n tr
Consulent3 x n tr u
Hoofdonderzoeker{ x il il tr
Lid van;pen bestflurgq_mité, tid yan een adviesraad of
gelijkfaardig orgaan

x il tr tr

Onderzoeker (andere dan de hoofdonderzoeker) voor
de ontwikkeling van €en products

x Ë Ë tr
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Producten

Gelierre al[e producten
te vermelden ïYaarvoor
u de hoofdverant-
woordelijkheid droeg

'TtrsrapÉtr lndiffiE-
diagnostische of
therape$tlsche doelsÍndqn

Werknemer

Perlode vsn
actlvitelt

I nstelllnslondernemtng Productgn

Gelievt alle
Froducten ta
venlelden
. Eals ,

eonsulant opt ad
Yoor de,.
ontwíkkelíng
grvan,

Therapautlmfre
indicstiÈ -
dtagpostische of
therapeutischë
&eleladen ,. ,

Consulent

Pqrlodevan
actlviteit

In*tetllnslort&rneming Activtteitengèbid/
product

'.

Thorapeutircke
lndlcatle -
dlpgnostlsche of
thérap€utisehe
docrleinden ,

Lld van een
stuurcorniÉ,
lid van eeil
adviesraad
oí
gelUkwaardlg
orgaan

PCriodevan
actlviteit.''

ï.heraBe$i e .
{ndiea-tie'': ' ' -'
di4nootirdu of.r
therapartlsthe
doeletnden

t{oofd-
ondenoèker

Page 3/7



iíi''

.:: ,, ,i;,'"'':,I,,, ', l,r, il. ., .. ,. , ^ir.r; it , ,:ll.)
' '!i''1' l:+ !'

Periode van
activiteit

lnstelling/onderneming Producten Therapzutische
indlcatie "
diagnostische of
therapeutische
doeleinden

Onderzoeker (niet
hoofdonderzoeker)

lk heb financiële belangen in een
instelling/ondernemirg die activiteiten onderneemt met
betrekking tot geneesmíddelen ' of
gezondheidsproducten van :

NEEN JA lnstel ling/ondernemi ng

r meer dan 50.000 euro of tegenwaarde
(exctusief beteggingsfondsen ) x tr

o minder dan 50.000 euro of tegenwaarde
(exctusief beteggingsf ondsen) x u

HEËN JA lnstellin*londerneming
en productnaam

Ík bezit een octrooi voor een product x n
De instelliny'onderneming waar ik tewerkgesteld ben,
ontvangt een toelage of andqre fondsgelden van een
instetliny'onderneming die actiÈteiten onderne€mt met
betrekking tot geneesmiddelen ën
gezondheidsproducten {ik ontvang geen persoontiJke
winst)t

x n

BELANGEN VAN FAMILIELEDEN OF PARTNER2

NEEN JA lnstellinglonderneming en productnaam Type belang

x n

I Exclusiefelke vergoeding betaald door de instellinlonderneming voor geleverde prestaties.
2 Het betrcft huidige directe belangen van leden van het geein die op hetzelfde adres verblijven zouls echtgenoo! partner, kind etc.,. Er
wordt gevraagd om dtae belangen op tc g€ven om redenen van transparantie, zij wordeu verder eehtor niet in rekening grbrecht om te
oordelen ofer belangenconflicten bestaer. Om redenen van bescherming van het privéleven moet de ilaam yan het lid van bet gczin niet
opgegeven alsook niet de rtlatie. Vosr het opgaven van het type van belang geldsr hoofdzakelijk de activiteitm vermeld ondcr tabel I
vm dit document (zie p. 2).
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Naast d€ hierboven varmetde belangen, verklaar ik hierbiJ op mlJn erewoord dat ik g andere betangim heb
of andera feiten waet dle tar kennis dienen te worden gebracht van het FAGG en hot publtek. ln het geval van
eender welke àndere belangen of felten, gelleve të spedflcersn:

3iJ vrilzigingen aan hovenvernretde geseveffi te wijten aan het feit dat tk bilhomeade belangen heb verwsvan,
zal ilt h€t FÀ€G daarvan onmiddelffi op & hegte brengen en een nieuwe openbare belangrnverklartng
invullen Íset eën nauwkeurlge beschríJvtlg van dé wirzigins§r. kze verklaring ontslest mf niet van mfin
ptidrt qm elk potentleet strijdts belary aan te gwen bli da start yan orn hst even welke FÀ§&activiteitÍ
waaraan ik daelneem.

I f'À§G-actlviteitÈtr omvettetr elke vërgadorlng (irclusicf de voorhcrckling en opvo§ing van verg*dertngen, dtarmce verborden
berpnekiagc* of *end* welke *ndere asnvtrrrant€ aetivftci$ van de Commississ van hs* FÀGG ofcender wclke andere gelijlo*rdige
moeting, aetMtcitsn rlr expert bij beoorddins§, Gtr astiviteit€n als cxpeÉ bij rdviesvcrmirg. Na boocrdellng van de *rngegeven
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VERTROUWELIJ KH E I DSVERKLARI NG

Met het oog op de volgende definities:

"FAGG-activiteiten" omvatten etke vergadering (inctusief de voorbereiding en opvolging van vergaderingen,
daarmee verbonden besprekingen of eender wetke andere aanverwante activiteit) van de Commissies van het FAGG

of eender wetke andere getijkaardige meeting, activiteiten ats expert bij beoordelingen, en activiteiten ats expert
bij adviesvorming.
"Vertrouwelijke lnformatle" betekent atte informatie, feiten, data en andere zaken waarvan ik rechtstreeks of
indirect kennis verwerf ten gwotge van mijn FAGG-activiteiten.

"Vertrouwelijke Documenten" omvatten atle ontwerpen, voorbereidende informatie, documenten en ander
materiaat, samen met etke daarin vervatte informatie, waartoe ik rechtsreeks of indirect toegang heb tengevotge
van mijn deetname aan FAGG-activiteiten. Daarnaast zutten atte door mij gemaakte documenten of aafltekeningen
betreffende Vertrouwelijke lnformatie of Vertrouwetijke Documenten behaMetd worden ats Vertrouwetijke
Documenten

Begrijp ik dat ik kan worden uitgenodigd om rechtstreeks of indirect deel te nemen aan bepaalde FAGG-
activiteiten en verklaar hterbij 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 Vertrouwelijke Informatie en Vertrouwelijke Documenten als strikt vertrouweliJk te behandelen.

- geen VertrouweliJke lnformatie of Vertrouwelijke Documenten te onthullen {of eender welke andere
persoon toe te laten die te onthullen) op watke manier en aan welke derde partijl ook.

- geen Vertrouwelijke lnformatle of VertrouweliJke Documenten te gebruiken (of eender welke andere
persoon toe te laten dle te gebruiken) voor andere doeleinden dan voor mijn werkzaamheden in
verband met FAGG-activiteiten.

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

- mii te onthouden van ieder detoyaal 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 ínformatie
waarvan ik redelijkerwijs kan aantonen dat ik er reeds voor de datum van onderhavige verbintenis kennis
van had, of die openbaar wordt gemaakt op een andere wijze dan door schending van de hierboven
vermelde verbintenissen.

1 Een derde partij omvst geen werknemers yan andere nationale of Europese bevoegde instanties die ofwel een

arbeidsovereenkomst hebben met vertrouwelijkheidsverbintenissen of die gebonden zijn
vertrourvelijkheidsverplichtingen die besloten liggen in de nationale of Europese wetgeving op het beroepsgeheim.

HANDTEKENING:
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VERKLARING INZAKE DE GEDRAGSCODE l,lET BETREKKING TOï BELANGENCONFLICTËN

lk, ondergetekende, verklaar hierhu dat lk kennls gsnomsn heb van de bepalíngen voorzi,en tn de gedragscode
van het FAGG en dat lk deze zal naleven.

VËRKLARING INZÀKE HERN IHUT,YING

lk, qrdergetskende, verklaar hlerbiJ miJ ertoe te verbinden JaartiJkr de openbare belangenverklaring,
vertrouweHJkheidsverklarlng en verktarir4 inzake de gedragxode van het FAGG te hernleuwen
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