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Algemene belangenverklaring 
 

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) is er zich van bewust dat een hoog wetenschappelijk 

expertiseniveau vaak samengaat met diverse belangen. Sommige van deze belangen zouden, 

intern of van buitenaf, beschouwd kunnen worden als mogelijk van invloed op de 

onpartijdigheid van de beslissingen van een groep van deskundigen. De HGR streeft naar 

transparantie op dit vlak en wil hierin zijn verantwoordelijkheid opnemen. Daarom vraagt de 

HGR u om elk financieel of ander belang in ondernemingen, instellingen en groeperingen aan 

te geven, zodat de Raad in staat is de procedures aangaande belangenconflicten toe te passen. 

Deze verklaring moet spontaan worden geüpdate bij iedere wijziging waarvoor het de moeite 

loont ze door te geven. Om de 3 jaar zal een volledige herziening van het document worden 

gevraagd. 

 

De beoordeling van elk potentieel belangenconflict gebeurt door derden volgens de interne 

procedure van de HGR.  

 

 

Naam Werkgever(s)* 

            

Voornaam Functie(s) 

            

 
* Huidige werkgever of evt. werkgevers indien meerdere. Eventueel aangeven dat u als zelfstandige werkt. 

 

Wat dient u te verklaren ? 
 

Alleen de rechtstreekse of onrechtstreekse belangen in ondernemingen, instellingen en 

groeperingen waarvan de producten, procedés, diensten of strategie een invloed kunnen hebben 

op de activiteitsdomeinen van de HGR dienen te worden aangegeven. 

 

 Het begrip ondernemingen moet worden opgevat als “bedrijven met commercieel doel” 

(bijvoorbeeld commerciële privébedrijven en spin-offs).  

 Het begrip instellingen moet worden opgevat als “bedrijven zonder commercieel doel” 

(bijvoorbeeld openbare ziekenhuizen, vzw’s en universiteiten).  

 Het begrip groeperingengroeperingen moet worden opgevat als elke vereniging 

(beroepsverenigingen, werkgevers- en werknemersverenigingen), liefdadigheidsorganisatie, 

organisatie (bijvoorbeeld lobbygroepen, consumenten- en patiëntenorganisaties) en 

netwerken. 

 

De activiteitsdomeinen van de HGR omvatten onder andere::  

* geestelijke gezondheid (gedrag, psychosociale factoren, sociale ongelijkheid, verslaving, …); 

* fysische omgevingsfactoren (ioniserende straling, niet-ioniserende straling, geluid, …) 

* chemische omgevingsfactoren (chemicaliën, polluenten, biociden en pesticiden, …); 
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* voeding (evenwichtige voeding, additieven, veiligheid, verpakking, novel foods, 

contaminanten, microbiologie, …); 

* bloed en bloedderivaten, cellen, weefsels en organen; 

* infectiologie, vaccins, hygiëne, … ; 

* cosmetologie en cosmetische toestellen, met inbegrip van esthetische heelkunde in relatie tot 

volksgezondheid; 

* Public Health Genomics.  

 

Maatregelen in geval van een onvolledige verklaring: 
 

Wat indien een expert een bepaald belang niet heeft aangeven? Het formulier bevat immers de 

vermelding dat dan de samenwerking met de HGR onmiddellijk wordt beëindigd en dat de Raad 

eventuele verdere acties kan ondernemen. 

 

Hier speelt uiteraard het proportionaliteitsbeginsel. Het is zeker niet de bedoeling van de Raad 

een heksenjacht te ontketenen op een expert die vergeten heeft een bepaald belang in te vullen. 

De Raad voelt zich ook niet geroepen om de rol van politieagent op zich te nemen en om de 

ingediende belangenverklaringen te gaan controleren. Het behoort aan iedere expert toe om zelf, 

naar eer en geweten, dit document zo correct en volledig mogelijk in te vullen. 

 

In het kader van deze verklaring zijn onder andere de volgende reglementaire bepalingen van 

toepassing. 
 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer: : overeenkomstig de beschikkingen van de wet 

van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens, bewaren wij uw gegevens in de gegevensbank van de HGR 

teneinde uw dossiers te kunnen beheren. U hebt ten allen tijde inzage in uw persoonlijke 

informatie en kunt deze gegevens wijzigen (via deze applicatie). 

 

Openbaarheid van bestuur : Overeenkomstig de wet van 11 april 1994, betreffende de 

openbaarheid van bestuur, alsook de wet van 5 augustus 2006, betreffende de toegang van het 

publiek tot milieu-informatie, is de belangenverklaring een bestuursdocument. Elke persoon 

heeft na schriftelijke aanvraag het recht het document te raadplegen en een kopie ervan te 

ontvangen. 
 

 

Openbaarheid van uw algemene verklaring 
 

Indien u benoemd expert bent/wordt van de HGR of indien u deelneemt aan een werkgroep van 

de HGR als uitgenodigd expert, zal uw algemene belangenverklaring zichtbaar en beschikbaar 

zijn op het publieke gedeelte van de website van de HGR (in PDF-formaat) . 

De verklaringen van de personen waarvan de kandidatuur niet werd aanvaard zullen niet worden 

gepubliceerd. 

Indien op een bepaalde datum er een einde komt aan de deelname van een expert aan de 

werkzaamheden van de Raad, dan zal die datum in acht worden genomen als einde van de 

geldigheid van de verklaring. 

Alleen de verklaring die op een bepaald ogenblik geldig is of, bij gebreke, de laatst ingebrachte 

verklaring, zal worden gepubliceerd. De oudere verklaringen worden door de Raad bewaard en 

zijn ter beschikking van ieder persoon die er schriftelijk om verzoekt. 
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1. Tewerkstelling en/of functie binnen een structuur die onder de 

bevoegdheidsdomeinen van de HGR valt 
 

- Zowel voltijds, deeltijds, als zelfstandige in opdracht, enz. 

- op dit ogenblik of tijdens de afgelopen 5 jaar 

- bij ondernemingen
 
, instellingen of groeperingen zoals beschreven op blz. 1/2 of als zelfstandige 

- onder “Functie in de Onderneming / Instelling / Groepering” wordt verstaan: zelfstandige, eigenaar, 

manager, partner, werknemer, mandaat als lid van een beslissingsorgaan zoals raad van bestuur. 

  
Naam 

Onderneming / 

Instelling / 

Groepering 

Positie in de Onderneming / 

Instelling / Groepering 

Soort contract Startdatum 

Jaar 

Einddatum 

Jaar 

bv:1 Ziekenhuis X 

bv.2  Adviesorgaan 

Diensthoofd Radiologie 

Voorzitter 

Bediende, onbepaalde duur 

Mandaat 

2008 

2010 

- 

2015 

                              

                              

                              

                              

                              

 

 Geen 

2. Persoonlijke financiële belangen i.v.m. de bevoegdheidsdomeinen 

van de HGR  
 

- Financiële belangen (bv. Aandeelhouderschap in de onderneming) inzake een product of 

een procedé van een concrete onderneming maar ook van een concurrent ervan   

- op dit ogenblik, voor wat uzelf betreft. 

- voor zover u weet, elk financieel belang: maatschappelijk kapitaal, obligaties, aandelen, stock-opties e.a. in 

een onderneming zoals beschreven op blz. 1/2, 
- met uitzondering van investeringsfondsen voor collectieve producten, waarop u geen toezicht heeft op het 

beheer noch op de samenstelling  
 

Onderneming 

 

Soort financiële belangen Eventuele commentaren 

bv.: Firma X   

        

        

 

 Geen
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3.   
 

3.1. Expertiserapporten en adviesverlening voor ondernemingen met 

commercieel doel 
 

Hieronder worden ook de permanente of regelmatige nevenwerkzaamheden bedoeld die u voor ondernemingen 

zou verrichten, zoals deelname aan adviesraden van ondernemingen. 

- op dit ogenblik of tijdens de afgelopen 3 jaar 

- opstellen van een expertiserapport, consultant, deelname aan werkgroepen/reflectiegroepen, audit, enz. 

  
Onderneming met 

commercieel doel 

Kader rapport 

/onderwerp 

Naam product Vergoeding Start-

datum 

Jaar 

Eind-

datum 

Jaar 

bv.: Firma X Geneesmiddelen product Y  Geen 

 voor uzelf 

 voor uw instelling 

 voor uzelf /uw instelling 

2011 2012 

                   Geen 

 voor uzelf 

 voor uw instelling 

 voor uzelf /uw instelling 

            

                   Geen 

 voor uzelf 

 voor uw instelling 

 voor uzelf /uw instelling 

            

                   Geen 

 voor uzelf 

 voor uw instelling 

 voor uzelf /uw instelling 

            

                   Geen 

 voor uzelf 

 voor uw instelling 

 voor uzelf /uw instelling 

            

                   Geen 

 voor uzelf 

 voor uw instelling 

 voor uzelf /uw instelling 

            

                   Geen 

 voor uzelf 

 voor uw instelling 

 voor uzelf /uw instelling 

            

                   Geen 

 voor uzelf 

 voor uw instelling 

 voor uzelf /uw instelling 

            

                   Geen 

 voor uzelf 

 voor uw instelling 

 voor uzelf /uw instelling 

            

                   Geen 

 voor uzelf 

 voor uw instelling 

 voor uzelf /uw instelling 

            

 

 Geen 
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3.2.  Organisatie van congressen, conferenties, colloquia, andere 

bijeenkomsten voor één of een beperkt aantal ondernemingen met 

commercieel doel 
 

- tijdens de afgelopen 3 jaar 

- niet aan te geven ingeval meer dan 3 bedrijven samen het evenement organiseren. 

- Opmerking: voor elk advies  zal een ad-hocverklaring over de vergoede deelname aan congressen, 

conferenties, colloquia, enz. betreffende het product of de specifieke onderneming waarvan sprake in 

het dossier vereist worden.  

 

Onderneming met 

commercieel doel 
Plaats van het 

gebeur 
Kader rapport / 

onderwerp 

Naam product Jaar Eventuele 

commentaren 

bv.: Firma X Symposium Z, 

Brussel 

Probioticum Product Y 2013       

                     

                     

                     

                     

                     
 

 Geen 

 

 

4. Intellectuele eigendom 
 

- patenthouder 

- uitvinder van een product, procedé 

- andere vormen van intellectuele eigendom: informaticapakketten, trademarks, copyrights, enz. 
  
Organisatie Soort intellectueel 

eigendom 

Startjaar Eindjaar Eventuele commentaren 

p. ex. Université X / 

Service Y 

Patent 2009 2029 Uitvinder van het procedé Z: patent N° 

XXXXXXXX 

                              

                              

 

 Geen 
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5. Deelname aan studies (wetenschappelijke studies, (pre)klinische 

proeven, enz.) voor ondernemingen met commercieel doel 
 

Het volstaat hier de ondernemingen op te sommen voor wie u heeft meegewerkt aan studies; het is niet de 

bedoeling hier een in extenso lijst te verschaffen van alle studies over producten of procedés waaraan u heeft 

meegewerkt. Het gaat hier immers om een algemene belangenverklaring en specifieke gevallen kunnen in de ad-

hocverklaring worden aangegeven. 

- op dit ogenblik of tijdens de afgelopen 3 jaar 

- deelname aan de uitvoering van niet-klinische, pre-klinische, klinische, epidemiologische, 

observationele studies, HTA (Health Technology Assessment), enz. 

- in de hoedanigheid van hoofdonderzoeker, lokale coördinator of medewerker aan het onderzoek 

  
Onderneming  Naam (Sector/ 

Typeproduct) 

Uw rol 

(hoofdonderzoeker, 

lokale coördinator, 

medewerker) 

Vergoeding Start-

datu

m 

Jaar 

Eind-

datu

m 

Jaar 

Eventuele 

commentaren 

bv.: Firma X Vb. 1: Product 

Y 

(geneesmiddel 

/griepvaccin 

Vb. 2: Product 

Y (biocide 

/pyrethrine) 

Vb. 3: Product 

Y 

(voeding/vetten) 

Vb. 4: GSM 

(niet- 

ioniserende 

straling) 

 

Hoofdonderzoeker 

 Lokale 

coördinator 

 Medewerker 

 Geen 

 voor uzelf 

 voor uw 

instelling 

 voor uzelf /uw 

instelling 

2011 2011       

             

Hoofdonderzoeker 

 Lokale 

coördinator 

 Medewerker 

 Geen 

 voor uzelf 

 voor uw 

instelling 

 voor uzelf /uw 

instelling 

    

  

    

  

      

             

Hoofdonderzoeker 

 Lokale 

coördinator 

 Medewerker 

 Geen 

 voor uzelf 

 voor uw 

instelling 

 voor uzelf /uw 

instelling 

    

  

    

  

      

             

Hoofdonderzoeker 

 Lokale 

coördinator 

 Medewerker 

 Geen 

 voor uzelf 

 voor uw 

instelling 

 voor uzelf /uw 

instelling 

    

  

    

  

      

             

Hoofdonderzoeker 

 Lokale 

coördinator 

 Medewerker 

 Geen 

 voor uzelf 

 voor uw 

instelling 

 voor uzelf /uw 

instelling 

    

  

    

  

      

 

 Geen 
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6. Bevoorrechte of permanente relaties tussen een 
afdeling/instelling waarvoor u een van de 
verantwoordelijken bent, en ondernemingen 

 
- voor zover u weet, op dit ogenblik of tijdens de afgelopen 3 jaar 

- vallen onder deze rubriek: personen verantwoordelijk voor een onderzoeksentiteit, instelling, afdeling, 

dienst, onderzoeksvereniging, beroepsvereniging 

- bevoorrechte relaties in de vorm van bijdragen, subsidies, beurzen, peterschap, betaling in natura of 

contant, materiaal, ter beschikking stellen van personeel, fellowship, leerstoel, lopende contracten met 

een onderneming, belangrijke dotaties (zelfs eenmalig), enz. 

 
Onderneming 

of Instelling 

Reden van 

betaling 

Begunstigde instelling Begindatum 

Jaar 

Einddatum 

Jaar 

Eventuele 

commentaren 

bv.: Firma X beurs dienst Y van de 

universiteit Z 

2009 2011       

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

 Geen 
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7. Andere persoonlijke activiteiten die een invloed kunnen hebben 
op uw objectieve beoordeling van een product of procedure 

 
Op dit ogenblik of tijdens de afgelopen 3 jaar. Bijvoorbeeld: 

- werkzaamheden als deskundige en/of adviesverlener voor ondernemingen met niet-commercieel doel, 

organisaties en groeperingen (nationaal, Europees, enz. )  

- lidmaatschap van een (belangen)vereniging, netwerk 

- gerechtelijke procedures 

- medewerker op een ministerieel kabinet 

- lidmaatschap van groeperingen, vooral als deze gefinancierd zijn door de industrie  

- andere feiten of belangen die door buitenstaanders als belangenconflict zouden kunnen opgevat worden  

 
Organisatie Naam van de 

activiteit 

Soort activiteit Begindatum 

Jaar 

Einddatum 

Jaar 

Eventuele 

commentaren 

bv.: Werk voor 

de Europese 

Unie over X 

Expert Expert voor 

zusterinstellingen 

2010 2012       

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

  

 Geen 

 

Ik verklaar op eer dat alle informatie die ik heb ingebracht correct is en dat ik al mijn 

directe en indirecte belangen heb aangeven met ondernemingen, instellingen en 

verenigingen die verband houden met de activiteiten van de Hoge Gezondheidsraad. In 

geval van wijzigingen verbind ik mij ertoe onmiddellijk mijn verklaring aan te passen.  

 

Deze verklaring sluit de noodzaak niet uit van een ad-hoc verklaring bij deelname aan 

een werkgroep of bij het bestuderen van een specifiek dossier. 

 

Ik verbind mij ertoe aan de activiteiten van de Hoge Gezondheidsraad deel te nemen ten 

persoonlijke titel en met respect voor de filisofie en de procedures van de Hoge 

Gezondheidsraad. 

 

 

 

 

 

 

Datum:        
     Handtekening 

 

 

 

http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2divers/19084967.pdf

