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Gedragscode College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vindt het belangrijk dat Collegeleden,
medewerkers en externe experts integer, onpartijdig en onafhankelijk zijn. De Gedragscode is
opgesteld om hierbij behulpzaam te zijn. Bij het opstellen van de Gedragscode is aangesloten bij
het beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het beleid van de
Europese registratieautoriteit, de European Medicines Agency (EMA), maar op onderdelen zijn
andere keuzes gemaakt.
Het beleid is bedoeld om het CBG en zijn medewerkers erop te attenderen dat zij hun integriteit,
onpartijdigheid en onafhankelijkheid voortdurend moeten handhaven en versterken en om de
kwaliteit van de werkzaamheden en de besluitvorming te waarborgen. Het CBG en zijn
medewerkers kunnen op dit beleid worden aangesproken door belanghebbenden en publiek.
De Gedragscode bestaat uit vijf onderdelen: goed administratief gedrag; hoe om te gaan met
belangenconflicten; de plicht tot vertrouwelijkheid en geheimhouding; het beleid omtrent
uitnodigingen en geschenken; en regels rond communicatie en gebruik van faciliteiten.
De Gedragscode is van toepassing op alle medewerkers van het CBG, inclusief Collegeleden en
externe experts, en inclusief het Bureau Diergeneesmiddelen en het Bureau Nieuwe
Voedingsmiddelen voor zover het werkzaamheden voor het CBG betreft.
De leidinggevende is bij voorkeur het eerste meldpunt bij misstanden. Daarnaast is er bij het CBG
een vertrouwenspersoon aangesteld aan wie misstanden kunnen worden gemeld.1 Aan deze
persoon kunnen ook andere meldingen worden gedaan zoals (seksuele) intimidatie en
discriminatie. Meldingen aan de vertrouwenspersoon kunnen door alle medewerkers van het CBG
2
worden gedaan ongeacht de grond van hun dienstbetrekking. Het CBG Bestuur stelt zich garant
dat alle meldingen die de vertrouwenspersoon ontvangt uiterst zorgvuldig worden behandeld.
Medewerkers van het CBG die rijksambtenaar zijn, kunnen misstanden ook melden bij de
vertrouwenspersoon van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onder
bescherming van de klokkenluidersregeling. Deze overheidsregeling is niet van toepassing op
medewerkers van het CBG die geen rijksambtenaar zijn. Informatie over de klokkenluidersregeling
en het melden van misstanden staan op de website van VWS.

Zie voor meer informatie over de meldprocedure integriteitsschending VWS de brochure ‘Kan dit?’, te
raadplegen via https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/04/30/kan-dit-integer-werken-bijvws
2
Het CBG Bestuur bestaat uit de directie van het aCBG en de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van het
CBG.
1
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Onderdeel 1: Goed administratief gedrag
Dit onderdeel van de Gedragscode stelt normen die medewerkers van het CBG, inclusief
Collegeleden en externe experts, in acht moeten nemen bij werkzaamheden voor het CBG.
Algemene bepaling
De medewerker van het CBG neemt in contacten met het publiek, waaronder belanghebbenden,
de beginselen in acht die zijn neergelegd in dit onderdeel van de Gedragscode.
Wettigheid
De medewerker van het CBG handelt volgens de wet en past de regels en procedures toe uit het
Gemeenschapsrecht en nationaal recht. De medewerker ziet er op toe dat besluiten, die de rechten
of belangen van individuele personen betreffen, een rechtsgrond hebben en dat hun inhoud met de
wet overeenstemt.
Gelijke behandeling
De medewerker van het CBG ziet erop toe dat het beginsel van gelijke behandeling in acht wordt
genomen. Dit beginsel stelt dat leden van het publiek die zich in dezelfde situatie bevinden, op
dezelfde wijze behandeld moeten worden. Als de wijze van behandeling verschilt, ziet de
medewerker van het CBG erop toe dat dit op grond van de relevante objectieve kenmerken van
het betrokken geval gerechtvaardigd is. De medewerker van het CBG vermijdt alle vormen van
ongerechtvaardigde discriminatie tussen leden van het publiek, bijvoorbeeld op grond van
nationaliteit, geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of geloofsovertuiging, handicap, leeftijd
of seksuele geaardheid.
Evenredigheid
Bij het nemen van besluiten ziet de medewerker van het CBG erop toe dat de maatregelen in
verhouding staan tot het nagestreefde doel. Er moet sprake zijn van een billijk evenwicht tussen
het algemeen openbaar belang en de individuele belangen van personen. De medewerker vermijdt
de rechten van de burgers te beperken of hun verplichtingen op te leggen wanneer dit niet in
verhouding staat tot het nagestreefde doel van de maatregel.
Vermijding van machtsmisbruik
De bij wet toegekende bevoegdheden worden slechts gebruikt voor de doelstellingen waarvoor zij
in de relevante bepalingen zijn toegekend. De medewerker van het CBG vermijdt deze
bevoegdheden te gebruiken voor doelstellingen die geen rechtsgrond hebben of die niet uit een
openbaar belang voortvloeien.
Onpartijdigheid en onafhankelijkheid
De medewerker van het CBG is onpartijdig en onafhankelijk. De medewerker onthoudt zich van
enige handeling die het publiek kan schaden en van elke voorkeursbehandeling. De medewerker
van het CBG laat zich niet leiden door invloeden van buitenaf, met inbegrip van politieke
invloeden, of persoonlijke belangen. De medewerker vermijdt betrokkenheid bij besluitvorming
over een zaak waarmee zijn/haar eigen belangen, de belangen van zijn/haar gezin, familieleden,
vrienden en kennissen zijn gemoeid.
Objectiviteit
Bij het nemen van besluiten houdt de medewerker rekening met alle relevante factoren.
Gerechtvaardigde verwachtingen en consequent optreden
De medewerker treedt in de uitoefening van zijn functie en bij bestuursmaatregelen van het CBG
consequent op. De medewerker volgt de normale bestuurlijke praktijken van het CBG, tenzij er
legitieme redenen zijn om hiervan in een individueel geval af te wijken. De medewerker voldoet
aan de legitieme en redelijke verwachtingen die de leden van het publiek in het licht van vroeger
gedrag van het CBG koesteren.
Rechtvaardigheid
De medewerker van het CBG handelt fair en redelijk.
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Beleefdheid
De medewerker van het CBG gedraagt zich plichtbewust, correct en hoffelijk en is klantvriendelijk
in zijn contacten met het publiek. De medewerker van het CBG probeert in zijn contacten met het
publiek escalatie te voorkomen of te beperken. Bij het beantwoorden van correspondentie,
telefoongesprekken en elektronische post tracht de medewerker zo behulpzaam mogelijk te zijn en
de gestelde vragen te beantwoorden. Als de medewerker niet voor de betrokken zaak
verantwoordelijk is, verwijst hij de burger door naar de bevoegde medewerker. Voor vergissingen
met negatieve gevolgen voor de rechten of belangen van het publiek, biedt de medewerker
zijn/haar verontschuldigingen aan. Tevens wordt verwezen naar de klachtenprocedure van het
CBG.
Verplichting tot doorverwijzing naar het juiste overheidsorgaan
Als een brief of klacht aan het CBG is gestuurd waarover kennelijk een ander bestuursorgaan
bevoegd is, wordt de brief of klacht onverwijld naar de juiste persoon of dienst doorgestuurd.
Degene die de brief of klacht in eerste instantie ontvangt, stelt de betrokken persoon in kennis van
deze doorverwijzing en vermeldt de naam en het telefoonnummer van de medewerker aan wie het
dossier is toevertrouwd. Indien niet eenvoudig is na te gaan welk bestuursorgaan bevoegd is,
worden de documenten aan de afzender terug gestuurd.
Recht om gehoord te worden en verklaringen af te leggen
In gevallen waarmee de rechten of belangen van personen gemoeid zijn, ziet de medewerker erop
toe dat de rechten van de verdediging in ieder stadium van de besluitvormingsprocedure in acht
worden genomen. Elk lid van het publiek heeft in gevallen waarin een besluit moet worden
genomen waarmee zijn rechten of belangen zijn gemoeid, het recht schriftelijk te reageren en zo
nodig mondelinge verklaringen af te leggen alvorens het besluit wordt genomen.
Redelijke termijn voor het nemen van besluiten
De medewerker ziet erop toe dat over verzoeken of klachten aan het CBG binnen een redelijke
termijn, zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen de wettelijke termijn een besluit
wordt genomen. Deze regel is tevens van toepassing op het beantwoorden van brieven van leden
van het publiek.
Motiveringsplicht
Iedere beslissing van het CBG die de rechten of belangen van een persoon kan schaden, dient met
redenen te worden omkleed onder vermelding van de relevante feiten en de rechtsgrond van het
besluit. De medewerker vermijdt besluiten te nemen die gebaseerd zijn op beperkte of
onduidelijke gronden of die geen individuele motivering bevatten. Indien het wegens het grote
aantal personen waarop gelijksoortige besluiten van toepassing zijn, niet mogelijk is het besluit
omstandig te motiveren en daarom standaardantwoorden moeten worden verstrekt, garandeert de
medewerker dat hij de burger die er expliciet om verzoekt een individueel gemotiveerd antwoord
zal verstrekken.
Vermelding van de beroepsmogelijkheden
Een beslissing van het CBG die de rechten of belangen van een persoon kan schaden, moet de
mogelijkheid van bezwaar en beroep vermelden die openstaan om het besluit aan te vechten. Het
besluit vermeldt de aard van het beroep, de organen waarbij het beroep kan worden ingesteld en
de termijn waarbinnen het beroep dient te worden ingesteld, conform de Algemene wet
bestuursrecht (Awb).
Bekendmaking van het besluit
De medewerker ziet erop toe dat besluiten waarmee de rechten of belangen van personen zijn
gemoeid, schriftelijk aan de betrokken persoon of personen bekend worden gemaakt zodra het
besluit is genomen. De medewerker vermijdt het besluit aan anderen bekend te maken totdat de
betrokken persoon of personen op de hoogte is of zijn gebracht.
Gegevensbescherming
De medewerker die persoonlijke gegevens van een burger behandelt, neemt de beginselen in acht
die zijn neergelegd in wet- en regelgeving betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens.
De medewerker vermijdt persoonlijke gegevens te verwerken voor onwettige doeleinden of
dergelijke gegevens aan onbevoegde personen door te geven.
Versie 4.0
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Verzoeken om informatie
De medewerker die voor het betrokken dossier verantwoordelijk is, verstrekt desgevraagd
informatie aan de leden van het publiek. De medewerker ziet erop toe dat de verstrekte informatie
duidelijk en begrijpelijk is.
Als een mondeling verzoek om informatie te gecompliceerd of te gedetailleerd is, adviseert de
medewerker de betrokken persoon zijn verzoek schriftelijk in te dienen. Indien een medewerker de
gevraagde informatie wegens het vertrouwelijke karakter ervan niet mag vrijgeven, meldt hij/zij
de betrokkene om welke reden hij/zij de informatie niet kan verstrekken.
Naar aanleiding van verzoeken om informatie over zaken waarvoor de medewerker niet
verantwoordelijk is, verwijst hij de indiener naar de bevoegde persoon onder vermelding van diens
naam en telefoonnummer. Naar aanleiding van verzoeken om informatie over een andere instelling
of orgaan van de overheid, verwijst de medewerker de indiener naar die instelling of dat orgaan.
Afhankelijk van het onderwerp van het verzoek verwijst de medewerker de persoon die om
informatie verzoekt zo nodig naar de afdeling van het CBG die belast is met het verstrekken van
informatie aan het publiek, te weten de afdelingen Bestuurlijke, Regulatoire & Internationale
Zaken (BRI) en Communicatie.
Verzoeken om toegang tot documenten
Naar aanleiding van verzoeken om toegang tot documenten van het CBG, verwijst de medewerker
de betrokken persoon naar de afdeling van het CBG die belast is met het verstrekken van
informatie aan het publiek. Deze afdeling verleent toegang tot deze documenten in
overeenstemming met de procedures van het CBG en overigens met in achtneming van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob).
Wanneer de medewerker een mondeling verzoek om toegang tot documenten niet kan inwilligen,
wordt de burger geadviseerd dit verzoek schriftelijk in te dienen.
Het bijhouden van een register
De afdelingen van het CBG houden een register bij van de inkomende en uitgaande post, de
documenten die zij ontvangen, en de maatregelen die zij treffen.
Toegang van het publiek tot de Gedragscode
Het CBG treft de nodige maatregelen om erop toe te zien dat aan deze code zoveel mogelijk
bekendheid onder de burgers wordt gegeven. Het CBG biedt toegang tot de code via zijn
internetsite en voorziet alle burgers op verzoek van een exemplaar.
Recht om een klacht in te dienen
Indien een medewerker op enigerlei wijze nalaat de in deze code neergelegde beginselen in acht te
nemen, kan hierover een klacht worden ingediend bij het CBG overeenkomstig de klachtregeling
en vervolgens bij de Nationale ombudsman, een en ander conform het bepaalde in de Algemene
wet bestuursrecht (Awb).
Nieuwe medewerkers
Indien een persoon werkzaamheden bij het CBG gaat verrichten, wordt deze gewezen op de
digitale versie van de Gedragscode op de website van het CBG.
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Onderdeel 2: Belangenconflicten
Medewerkers van het CBG, inclusief Collegeleden, leden van het Jong CBG en externe experts,
mogen geen belangen hebben die hun onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden. Deze regel is
gebaseerd op artikel 8 lid 2 van de Geneesmiddelenwet en artikel 126 ter Richtlijn 2001/83/EG.
Het is irrelevant of de persoon daadwerkelijk door een belang wordt beïnvloed. Elk belang wordt
verondersteld een belangenverstrengeling te kunnen veroorzaken of de schijn daarvan te wekken.
Dit laat onverlet dat bij de beoordeling van belangen soms een afweging moet worden gemaakt
tussen de onafhankelijkheid en de noodzaak om de beste deskundigen te betrekken in de
werkzaamheden van het CBG.
Medewerkers van het CBG, inclusief Collegeleden, leden van het Jong CBG en externe experts,
verstrekken vóór hun aanstelling en daarna jaarlijks een verklaring over hun belangen over de
afgelopen 5 jaar. Oudere belangen kunnen vrijwillig worden gemeld. Ook melden medewerkers en
Collegeleden actuele belangen van zijn/haar partner, kinderen jonger dan 18 jaar of personen die
op hetzelfde adres wonen.
Afgezien van de Verklaring van belangen moeten belangen die kenbaar worden tijdens
werkzaamheden voor het CBG onmiddellijk worden gemeld aan het afdelingshoofd of de voorzitter
van het College. Om het melden van belangen te stimuleren wordt voorafgaand aan elke
Collegevergadering door de voorzitter gevraagd of de aanwezigen een belangenconflict te melden
hebben. Ook moeten de aanwezigen bij de Collegevergadering met een handtekening verklaren
geen belangen te hebben. Als belangen kenbaar worden bij de voorbereiding van de
Collegevergadering, bijvoorbeeld bij het bestuderen van de stukken, dan moet dit belang vóór de
Collegevergadering aan de secretaris van het College worden gemeld. De afdeling BRI adviseert de
voorzitter over eventuele restricties met betrekking tot gemelde belangen. De voorzitter beslist
over de in de vergadering gemelde belangen. Over belangen van de voorzitter beslist een
plaatsvervangend voorzitter.
Eenieder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gemelde belangen.
Beleid medewerkers en Collegeleden
Het beleid over belangenconflicten van medewerkers en Collegeleden is gebaseerd op de
gedragscode van de EMA zoals dat van toepassing is op de CHMP-leden. Echter op onderdelen zijn
andere keuzes gemaakt voor de invulling van het beleid.
Het uitgangspunt is dat het niet is toegestaan om directe belangen te hebben in bedrijven die
belang hebben bij de taken van het CBG, zoals farmaceutische bedrijven, producenten van
medische hulpmiddelen met ondersteunende farmaceutische stof en fabrikanten van nieuwe
voedingsmiddelen. Indirecte belangen zijn wel toegestaan, maar moeten worden gemeld. Ook zijn
aan indirecte belangen restricties verbonden ten aanzien van de werkzaamheden voor het CBG,
zoals het niet mogen beoordelen van bepaalde producten.
Welke belangen zijn toegestaan en welke zijn verboden staat in tabel 1 op pagina 8-9. Deze tabel
moet worden gelezen in samenhang met de definities op pagina 11 e.v. Als een medewerker of
Collegelid belangen heeft die verboden zijn, dan moet deze persoon die belangen afstoten.
Beleid Jong CBG en externe experts
Het beleid dat geldt voor het Jong CBG en externe experts is gebaseerd op de gedragscode van de
EMA zoals dat van toepassing is op de leden van een Scientific Advisory Group en staat in tabel 2
op pagina 10. Deze tabel moet worden gelezen in samenhang met de definities op pagina 11 e.v.
Als een lid van het Jong CBG of een externe expert belangen heeft die verboden zijn, dan moet
deze die belangen afstoten of kan de externe expert niet geraadpleegd worden. Het Jong CBG en
externe experts nemen geen besluiten en zijn niet verantwoordelijk voor de wettelijke taken van
het CBG, daarom wordt er een ander integriteitsregime gehanteerd. Leden van Jong CBG en
externe experts moeten wel dezelfde zaken melden als een medewerker of een Collegelid, maar er
worden er minder snel consequenties aan verbonden c.q. restricties opgelegd.
Beoordeling
Het CBG Bestuur beoordeelt de verenigbaarheid van de gemelde belangen met de werkzaamheden
voor het CBG. Het CBG Bestuur beoordeelt dit op basis van de Gedragscode en wordt hierin
geadviseerd door de afdeling BRI. Het CBG Bestuur neemt een besluit over alle verklaringen van
belangen waarin een belang wordt gemeld, tenzij hetgeen is gemeld naar het oordeel van de
afdeling BRI evident geen belang is conform de Gedragscode of het belang reeds eerder is gemeld
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en beoordeeld conform het geldende beleid. Over (wijzigingen van de) Verklaring van belangen
van Collegeleden wordt altijd een besluit genomen door het CBG Bestuur.
Bij de beoordeling van de belangen kan het CBG Bestuur gemotiveerd afwijken van het beleid in
de Gedragscode. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn indien een restrictie zou leiden tot blokkeren van
expertise die niet gemist kan worden bij de werkzaamheden van het CBG. In de beoordeling van
de belangen betrekt het CBG Bestuur in het bijzonder of het belang direct persoonlijk financieel
gewin oplevert. Ook kan het CBG Bestuur in de beoordeling betrekken de aard van het belang en
het type werkzaamheden dat de persoon uitvoert, bijvoorbeeld de mate waarin het belang
gerelateerd is aan een specifiek bedrijf of product en de mate waarin de werkzaamheden product
en vergunninghouder overstijgend zijn. Indien wordt afgeweken van het beleid, dan wordt dit
vastgelegd.
De afdeling BRI zorgt samen met de afdeling HRM voor een vastlegging van de beoordeling van de
verklaringen van belangen en een terugkoppeling naar de persoon en, indien van toepassing,
diens afdelingshoofd. De verklaringen van belangen worden door de afdeling HRM bewaard. De
Verklaringen van belangen van de Collegeleden worden gepubliceerd op de website van het CBG.
Het beleid kan niet alle belangen ondervangen waardoor een persoon kan worden beïnvloed. Als
medewerkers, Collegeleden, leden van het Jong CBG of externe experts van mening zijn dat zij
bepaalde werkzaamheden niet onafhankelijk kunnen uitvoeren, dan moeten zij zich onthouden van
deze werkzaamheden. Hieronder wordt onder andere verstaan niet-financiële belangen waardoor
een persoon een sterke band heeft met een product. De persoon overlegt met zijn of haar
afdelingshoofd of de voorzitter over het zich onthouden van bepaalde werkzaamheden.
Medewerkers van het CBG, inclusief Collegeleden, leden van het Jong CBG en externe experts,
moeten erop bedacht zijn in al hun beslissingen en werkzaamheden voor het CBG persoonlijke
voorkeuren geen rol te laten spelen; zie onderdeel 1 van de Gedragscode over goed administratief
gedrag.
In aanvulling op de restricties in de genoemde tabellen geldt de algemene regel dat medewerkers
en externe experts nooit onderzoeken of aanvragen mogen beoordelen waaraan zij zelf hebben
meegewerkt. Collegeleden en leden van het Jong CBG mogen nooit deelnemen aan de discussie en
indien van toepassing, stemming of slotberaadslaging over onderzoeken of aanvragen waaraan zij
zelf hebben meegewerkt.
Het beleid ten aanzien van belangenconflicten wordt minimaal één keer in de vijf jaar geëvalueerd
op initiatief van de afdeling BRI.
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Tabel 1: belangen met bijbehorende restricties voor Collegeleden en medewerkers
Direct
Belang

Verboden:
 Werknemer
 Consultancy (algemeen
en specifiek)
 Strategisch advies
(algemeen en specifiek)
 Financieel belang (type 1
en 2)
 Eigendom van een
patent
Beperkt toegestaan:
 Werknemer

Indirect
Belang



Consultancy en
strategisch advies
(algemeen)



Consultancy en
strategisch advies
(specifiek)

Beperkt toegestaan
 Hoofdonderzoeker

 Onderzoeker

 Subsidie of andere

financiering aan een
instituut

Gedurende het lidmaatschap van het CBG of werkzaam zijn voor het CBG.

Toegestaan tussen 0 en 3 jaar geleden met de restrictie dat de persoon niet
betrokken mag zijn in activiteiten rondom producten van het betrokken
bedrijf en specifiek concurrerende producten (bijv. geen deelname aan
discussies, slotberaadslaging, stemmingen).1
Toegestaan tussen 3 en 5 jaar geleden met de restrictie dat alleen
deelname aan de discussie is toegestaan, deelname aan de
slotberaadslaging en stemming rondom producten van het betrokken bedrijf
en specifiek concurrerende producten is verboden.2
Toegestaan tussen 0 en 3 jaar geleden met de restrictie dat de persoon niet
betrokken mag zijn in activiteiten rondom de producten van het betrokken
bedrijf (bijv. geen deelname aan discussies, slotberaadslaging en
stemming).
Toegestaan tussen 3 en 5 jaar geleden met de restrictie dat alleen
deelname aan de discussie is toegestaan, deelname aan de
slotberaadslaging en stemming rondom producten van het betrokken bedrijf
is verboden.2
Toegestaan tussen 0 en 3 jaar geleden met de restrictie dat de persoon niet
betrokken mag zijn in activiteiten rondom het product en specifiek
concurrerende producten (bijv. geen deelname aan discussies,
slotberaadslaging en stemming).
Toegestaan tussen 3 en 5 jaar geleden met de restrictie dat alleen
deelname aan de discussie is toegestaan, deelname aan de
slotberaadslaging en stemming rondom het product en specifiek
concurrerende producten is verboden.2
Toegestaan huidig en ≤3 jaar geleden met de restrictie dat de persoon niet
betrokken mag zijn in activiteiten rondom het product en specifiek
concurrerende producten (bijv. geen deelname aan discussies,
slotberaadslaging, stemmingen).1
Toegestaan > 3 en ≤ 5 jaar geleden met de restrictie dat alleen deelname
aan de discussie is toegestaan, deelname aan de slotberaadslaging en
stemming rondom het product of specifiek concurrerende producten is
verboden.2
Toegestaan huidig en ≤ 3 jaar geleden met de restrictie dat alleen
deelname aan de discussie is toegestaan, deelname aan de
slotberaadslaging en stemming rondom het product en specifiek
concurrerende producten is verboden.2
> 3 en ≤ 5 jaar geleden toegestaan zonder restricties.
Product gerelateerde subsidie of andere financiering
Toegestaan huidig en ≤ 3 jaar geleden met de restrictie dat de persoon niet
betrokken mag zijn in activiteiten rondom producten van het bedrijf dat de
subsidie of andere financiering verstrekte of specifiek concurrerende
producten.1
Toegestaan tussen 3 en 5 jaar geleden met de restrictie dat alleen mag
worden deelgenomen aan de discussie. Het is niet toegestaan om deel te
nemen aan de slotberaadslaging en stemming rondom producten van het
bedrijf dat de subsidie of andere financiering verstrekte of specifiek
concurrerende producten.2
Niet product gerelateerde subsidie of andere financiering
Toegestaan huidig en ≤ 3 jaar geleden met de restrictie dat de persoon niet
betrokken mag zijn bij activiteiten rondom producten van het bedrijf dat de
subsidie of andere financiering verstrekte.1
Toegestaan tussen 3 en 5 jaar geleden met de restrictie dat alleen mag
worden deelgenomen aan de discussie. Het is niet toegestaan om deel te
nemen aan de slotberaadslaging en stemming rondom producten van het
bedrijf dat de subsidie of andere financiering verstrekte.2
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kinderen jonger
dan 18 jaar en
personen die op
hetzelfde adres
wonen

Verboden
 Financieel belang type 1
 Eigendom van een
patent
Beperkt toegestaan
 Financieel belang type 2
 Werknemer
 Consultancy (algemeen
en specifiek)
 Strategisch advies
(algemeen en specifiek)
 Hoofdonderzoeker
 Onderzoeker
 Subsidie of andere
financiering
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Gedurende het lidmaatschap van het CBG of werkzaam zijn voor het CBG.

Indien het belang ‘direct persoonlijk financieel gewin’ oplevert dan mag het
Collegelid, de medewerker, of externe deskundige niet betrokken zijn bij
procedures over producten van het betrokken bedrijf of bij specifieke
producten.

Algemene regel
Medewerkers mogen nooit onderzoeken of aanvragen beoordelen waaraan zij zelf hebben meegewerkt.
Collegeleden mogen nooit deelnemen aan de discussie, stemming of slotberaadslaging over onderzoeken of aanvragen
waaraan zij zelf hebben meegewerkt.

1
Geen enkele deelname aan procedures rondom het product is toegestaan, dus ook niet bij gemandateerde besluiten.
Uitzondering hierop zijn gemandateerde besluiten zonder discretionaire bevoegdheid. Zonder discretionaire bevoegdheid
betekent dat de medeweker geen afweging kan maken en alleen de formele vereisten controleert.
2

Alleen Collegeleden nemen deel aan de slotberaadslaging en stemming zoals in de Gedragscode wordt bedoeld. Deze
restrictie is niet van toepassing op gemandateerde besluiten. Daarom is deze restrictie niet van toepassing op medewerkers
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Tabel 2 b: belangen met bijbehorende restricties voor leden Jong CBG en externe experts
Gedurende het lidmaatschap van het Jong CBG/ de werkzaamheden voor
Direct belang
Verboden
‐ Werknemer
het CBG.
‐ Consultancy:
algemeen of voor
meerdere producten
‐ Strategisch advies:
algemeen of voor
meerdere producten
‐ Financieel belang
(type 1 en 2)
‐ Eigendom van een
patent
Beperkt toegestaan
Toegestaan nul tot vijf jaar geleden, met de restrictie dat alleen deelname
‐ Werknemer
aan de discussie is toegestaan, deelname aan de slotberaadslaging en
‐ Consultancy:
stemming rond producten van het betrokken bedrijf is verboden.
algemeen, voor
meerdere producten
‐ Strategisch advies:
algemeen, voor
meerdere producten
of product specifiek
Gedurende het lidmaatschap van het Jong CBG/ de werkzaamheden voor
Beperkt toegestaan
‐ Consultancy: product
het CBG resulteert dit in de volgende restrictie: de persoon mag niet
specifiek
betrokken zijn in activiteiten rondom het betreffende product.
‐ Strategisch advies:
product specifiek
Indirect belang

Partner, kinderen
jonger dan 18 jaar
en personen die op
hetzelfde adres
wonen

Toegestaan
‐ Onderzoeker
‐ Subsidie of andere
financiering aan een
instituut
Beperkt toegestaan
‐ Hoofdonderzoeker
Toegestaan
‐
Financieel belang
type 1
‐
Eigendom van
patent
‐
Financieel belang
type 2
‐
Werknemer
‐
Consultancy
‐
Strategisch advies
‐
Hoofdonderzoeker
‐
Onderzoeker
‐
Subsidie of andere
financiering

Toegestaan gedurende het lidmaatschap van het Jong CBG/ de
werkzaamheden voor het CBG, resulteert niet in een restrictie.

Gedurende het lidmaatschap van Jong CBG/ de werkzaamheden voor het
CBG resulteert dit in de volgende restrictie: de persoon mag wel
deelnemen aan discussie, maar deelname aan slotberaadslaging en
stemming rondom het product is verboden.
Toegestaan gedurende het lidmaatschap van het Jong CBG/ de
werkzaamheden voor het CBG, resulteert niet in een restrictie .

Algemene regel
Externe experts mogen nooit onderzoeken of aanvragen beoordelen waaraan zij zelf hebben meegewerkt.
Leden van het Jong CBG mogen nooit deelnemen aan de discussie, stemming of slotberaadslaging over onderzoeken of
aanvragen waaraan zij zelf hebben meegewerkt.
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Definities
Directe belangen:
 Werknemer bij een bedrijf
 Consultancy (algemeen en specifiek)
 Strategische advies werkzaamheden (algemeen en specifiek)
 Financiële belangen
 Eigendom van een patent
Indirecte belangen:
 Hoofd onderzoeker
 Onderzoeker
 Subsidie of andere financiering
Werknemer: elke persoon die een arbeidsverhouding heeft met een bedrijf (zoals hieronder
gedefinieerd) ongeacht de vergoeding. Een arbeidsverhouding bestaat als het bedrijf gezag heeft
over de activiteiten van de persoon.
Bedrijf: een bedrijf dat belang heeft bij de taken van het CBG, zoals farmaceutische bedrijven,
producenten van medische hulpmiddelen met ondersteunende farmaceutische stof, nieuwe
voedingsmiddelen industrie, loonfabrikanten, parallelimporteurs en Contract Research
3
Organisations (CRO’s) .
Consultancy algemeen en specifiek: een activiteit waarbij de persoon een bedrijf voorziet van
advies of diensten ongeacht de contractuele relatie of enige vorm van vergoeding. Dit heeft geen
betrekking op wetenschappelijk advies dat is gegeven in de uitoefening van een taak voor het
CBG.
Consultancy algemeen:
Heeft niet rechtstreeks betrekking op afzonderlijke producten, of heeft betrekking op
meerdere producten in één of meerdere therapeutische gebieden.
Consultancy specifiek:
Heeft betrekking op afzonderlijke producten binnen één of meerdere therapeutische
gebieden (zelfs als de ontwikkeling van het product werd stopgezet en niet leidde tot een
gecommercialiseerd product)
Een functie van werknemer bij een bedrijf dat consultancy werkzaamheden verricht, zoals
consultancy bureaus, medical writer bureaus en contract research organizations, moet worden
gemeld als werknemer van een bedrijf.
Strategische advies werkzaamheden: moet worden geïnterpreteerd als dat de persoon
participeert (met het recht om te stemmen of de uitkomst kan beïnvloeden) in een
(wetenschappelijke) adviescommissie of adviesraad met als doel het voorzien van advies of
meningen over de (toekomstige) strategie, richting en ontwikkeling ten aanzien van activiteiten
van een bedrijf in termen van algemene of product gerelateerde strategie, ongeacht de
contractuele relatie of vergoeding.
Strategisch advies algemeen:
Het advies heeft niet rechtstreeks betrekking op afzonderlijke producten.
Strategisch advies specifiek:
Het advies heeft betrekking op afzonderlijke producten.
Merk op dat:


Data monitoring comités (bestaande uit onafhankelijke externe experts die onafhankelijk
van de sponsor ongeblindeerde klinische studie data beoordelen) vallen buiten deze
definitie. Het participeren in deze comités wordt aangemerkt als hoofdonderzoeker.

3

Voor CRO’s is het beleid dat CRO’s een bedrijf kunnen zijn zoals gedefinieerd in de Gedragscode. Voor de
beoordeling of een CRO een bedrijf is, is bepalend of de CRO voor een specifiek farmaceutisch bedrijf
onderzoeken uitvoert, en of de medewerker nauw betrokken is bij werk voor een specifiek bedrijf.

Versie 4.0

11 van 24 pagina('s)

C



B

G
M

E

B

Betrokkenheid bij onderzoek van bedrijven wordt beschouwd als indirect belang, conform
hoofdonderzoeker of onderzoeker.

Financieel belang
Er zijn twee typen:
 Type 1: bezit van aandelen in of eigendom van een bedrijf, uitgezonderd onafhankelijk
bestuurde beleggings- en pensioenfondsen die niet exclusief gebaseerd zijn op deze
bedrijven of een combinatie van deze bedrijven.


Type 2: beloningen, vergoedingen, honoraria, salarissen, die door bedrijven direct worden
betaald aan de persoon door bedrijven anders dan betalingen in verband met uitgaven
voor onderzoekswerk of vergoeding van redelijke kosten in verband met het bijwonen van
conferenties of seminars (bijv. reis- en verblijfkosten). Onder financieel belang type 2
wordt begrepen een patent in eigendom van de instelling waaraan de persoon verbonden
is, zoals een universiteit, indien het patent direct persoonlijk financieel gewin oplevert.

Eigendom van een patent: heeft betrekking op patenten op geneesmiddelen of aan
geneesmiddelen gerelateerde producten of technieken die momenteel in eigendom zijn van de
persoon. Voor patenten in eigendom van de instelling, zoals een universiteit, waaraan de persoon
verbonden is, zie de definitie van financieel belang type 2.
Hoofdonderzoeker: is een persoon met de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van
onderzoekers in andere centra die participeren in een multicenter studie of een persoon die de
leiding heeft over een monocentre studie, of de persoon die het onderzoeksrapport van een
klinische studie ondertekent.*
Onderzoeker: is een persoon die betrokken is in een klinische studie op een specifieke
onderzoekslocatie. Dit kan zijn de verantwoordelijke onderzoeker van een studie op een specifieke
onderzoekenlocatie of een lid van een onderzoeksteam die belangrijke studie gerelateerde
procedures of taken verricht en belangrijke studie gerelateerde beslissingen neemt.*
*De restricties in tabel 1 ten aanzien van een belang als hoofdonderzoeker en onderzoeker gelden
alleen voor onderzoek dat is gesponsord door een bedrijf (zie definitie van bedrijf). Dit laat
onverlet dat voor transparantie doeleinden alle posities als hoofdonderzoeker of onderzoeker
moeten worden gemeld.
Subsidie of andere financiering
Er zijn twee mogelijkheden:
 Een organisatie waaraan de persoon verbonden is (bijv. een universiteit) ontvangt een
subsidie of andere financiering (bijv. sponsoring van een leerstoel) van een bedrijf voor
onderzoek en de persoon ontvangt geen persoonlijk voordeel.


Een organisatie (bijv. een patiëntenorganisatie) ontvangt een subsidie of andere
financiering van een bedrijf voor werk anders dan onderzoek en de persoon (ongeacht of
de persoon is aangesteld door de organisatie of dat deze persoon vrijwilligerswerk doet en
de organisatie vertegenwoordigd) ontvangt geen persoonlijk voordeel.

Beide mogelijkheden voor subsidies zijn alleen van toepassing op subsidies of andere financiering
die onder gezag of verantwoordelijkheid van de persoon plaatsvinden en voor subsidies of andere
financiering die enigerlei voordeel opleveren, zoals de financiering van zijn/haar
promotieonderzoek of door hem/haar benodigde onderzoeksapparatuur.
In tabel 1 staan de restricties die aan subsidies en andere financiering zijn verbonden. Hieronder
volgt een toelichting op deze restricties:
Aan product gerelateerde subsidie of andere financiering geldt de restrictie dat men niet betrokken
mag zijn bij activiteiten rondom producten van het bedrijf dat de subsidie of financiering verstrekt
en niet bij activiteiten rondom concurrerende producten van het product waar de subsidie of
financiering aan gerelateerd is.
Bij subsidie of andere financiering die niet product gerelateerd is, mag men niet betrokken zijn bij
activiteiten rondom het producten van het bedrijf dat de subsidie of financiering verstrekt en wel
bij activiteiten rondom producten van concurrenten van dat bedrijf.
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Voor belangen van een organisatie waaraan men verbonden is, kan een van de onderstaande
standaardzinnen worden gebruikt en worden aangepast op de persoonlijke situatie:


Als directeur/hoofd van een instituut/instelling/afdeling/vakgroep, namelijk [naam instelling
etc.]
ben
ik
verantwoordelijk
voor
een
groot
aantal
medewerkers.
Het/De
instituut/instelling/afdeling/vakgroep werkt op diverse terreinen samen met een variëteit aan
bedrijven die die belang hebben bij de taken van het CBG, zonder dat wij van een beperkt
aantal bedrijven afhankelijk zijn voor onze financiering. Werknemers binnen het/de
instituut/instelling/afdeling/vakgroep ontvangen subsidies of andere financiering van bedrijven
die die belang hebben bij de taken van het CBG. Ik ontvang van geen van deze bedrijven een
persoonlijk voordeel. Indien ik nauwer betrokken ben bij een specifiek financiering, dan enkel
als directeur/hoofd van een instituut/instelling/afdeling/vakgroep, bijvoorbeeld als
hoofdonderzoeker, dan zal ik dat in dit formulier verklaren.

Nieuwe voedingsmiddelen: voedingsmiddelen of voedselingrediënten die vóór 15 mei 1997 niet
in significante mate in de Europese gemeenschap voor de menselijke voeding zijn gebruikt en die
vallen onder de volgende categorieën:1) voedingsmiddelen en voedselingrediënten met een
nieuwe of doelbewust gemodificeerde primaire molecuulstructuur; 2) voedingsmiddelen en
voedselingrediënten bestaande of geïsoleerd uit micro-organismen, schimmels of algen; 3)
voedingsmiddelen en voedselingrediënten bestaande of geïsoleerd uit planten, alsmede
voedselingrediënten die uit dieren zijn geïsoleerd, met uitzondering van voedingsmiddelen en
voedselingrediënten die volgens traditionele vermeerderings- of teeltmethodes zijn verkregen en
die sinds lang voor voedingsdoeleinden worden gebruikt; 4) voedingsmiddelen en
voedselingrediënten waarop een weinig gebruikt productieprocédé is toegepast, voor zover dit
procédé wijzigingen in de samenstelling of de structuur van de voedingsmiddelen en
voedselingrediënten veroorzaakt die significant zijn voor hun voedingswaarde, hun metabolisme of
hun gehalte aan ongewenste stoffen. Producten die als additief of aroma worden gebruikt in
voedingsmiddelen, of als extractiemiddel bij de productie, worden niet als nieuwe
voedingsmiddelen beschouwd. Levensmiddelen bestaande uit of geproduceerd met genetisch
gemodificeerde organismen vielen oorspronkelijk onder de Nieuwe Voedingsmiddelen verordening,
maar zijn sinds september 2003 opgenomen in een eigen verordening (1829/2003/EC). Dit is de
definitie zoals op de website van het CBG (http://www.cbg-meb.nl/voor-mensen/nieuwevoedingsmiddelen/inhoud/definitie-nieuwe-voedingsmiddelen).
Specifiek concurrerend product: is een product dat concurreert met een product waarvoor een
persoon verantwoordelijk was of waarbij de persoon betrokken was. Van concurrentie is sprake
indien het product wordt gebruikt voor dezelfde indicatie en doelgroep (bijv. behandeling,
preventie, of diagnose van een bepaalde aandoening) en daardoor een potentieel commerciële
concurrent vormt.
Partner: is in elk geval de echtgenoot, persoon waarmee men een samenlevingscontract heeft,
persoon waarmee men een vaste liefdesrelatie heeft, maar kan ook zijn andere personen die naar
gelijkenis als de hiervoor genoemde personen kunnen worden begrepen.
Discussie, slotberaadslaging en stemming: in de besluitvorming zijn drie mogelijke fase te
onderscheiden, namelijk de discussie, de slotberaadslaging en de stemming. De discussie wordt
gevolgd door een slotberaadslaging op het moment dat de voorzitter aan de Collegeleden vraagt
nog eenmaal hun standpunt toe te lichten, alvorens eventueel tot een stemming over te gaan. Bij
een restrictie ten aanzien van de discussie en/of slotberaadslaging en stemming hoeft de persoon
niet de zaal te verlaten, maar neemt enkel niet deel aan de discussie en/of slotberaadslaging en
eventuele stemming.
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Verklaring van belangen

Dit is een voorbeeld van de Verklaring van belangen. In werkelijkheid wordt het formulier digitaal
ingevuld. De vragen en onderdelen in dit voorbeeld zijn gelijk aan de vragen en onderdelen in het
digitale formulier.
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Onderdeel 3: Vertrouwelijkheid en geheimhouding
Het CBG kan te maken krijgen met tegenstrijdige verplichtingen. Dit zijn enerzijds de verplichting
om documenten voor het publiek toegankelijk te maken en anderzijds om de vertrouwelijkheid van
de informatie, die het CBG in zijn functie als bestuursorgaan in beheer heeft, te respecteren. De
toegang tot informatie wordt begrensd door nationale en Europese wetgeving voor de bescherming
van commercieel en privacy gevoelige gegevens.
Plicht tot vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid vormt een wezenlijk onderdeel van de betrekkingen tussen het CBG, de EU,
andere overheidsinstellingen en bedrijven. De Collegeleden, leden van het Jong CBG en sommige
andere commissies, medewerkers en externe experts hebben toegang tot commercieel
vertrouwelijke informatie en ondertekenen een geheimhoudingsverklaring. Van hen wordt geëist
dat zij in alle gevallen hun plicht tot vertrouwelijkheid nakomen, zowel op de werkplek als daar
buiten.
Eenieder moet zorgvuldigheid betrachten bij het beantwoorden van vragen, zodat geen informatie
verstrekt wordt die niet openbaar is. Geheimhouding geldt ook wanneer beroepsactiviteiten
worden besproken met derden, met inbegrip van familie en vrienden en met collega’s of derden in
een openbare gelegenheid zoals het openbaar vervoer. Tevens moet men zich vergewissen van de
identiteit van degene die de informatie vraagt voordat zij informatie geven. Vragen worden indien
mogelijk schriftelijk ingediend. Eenieder is bedacht op indirecte vragen waarmee getracht wordt
informatie te verkrijgen.
Wanneer iemand twijfelt of informatie verstrekt kan worden, wordt advies gevraagd aan de
leidinggevende, voorzitter of contactpersoon bij het CBG.
Eenieder is verplicht zich integer te gedragen en geheimhouding te betrachten nadat hij het CBG
heeft verlaten. Het staat personen die het CBG verlaten vrij de tijdens hun werkverband voor het
CBG verkregen vaardigheden aan te wenden, zolang dit niet strijdig is met hun plicht tot
instandhouding van de vertrouwelijkheid. Dit is vooral bedoeld ter voorkoming van inbreuken op
de vertrouwelijkheid die de belangen zouden schaden van het CBG, de EU, andere
overheidsinstellingen, aanvragers of vergunninghouders voor het op de markt brengen van
producten. Personen die het CBG verlaten worden gewezen op de door hen ondertekende
geheimhoudingsverklaring.
Recht van het publiek op toegang tot informatie
Het publiek heeft op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) toegang tot documenten.
Volgens deze en andere wettelijke voorschriften wordt informatie alleen geweigerd voor zover deze
persoonlijke beleidsopvattingen bevat of vertrouwelijk is doordat de informatie tot een persoon
herleidbaar is of vanwege zuiver commerciële belangen.
Wanneer een document of informatie eenmaal openbaar is gemaakt, houdt de plicht tot
geheimhouding op, maar alleen voor de informatie die openbaar is geworden.
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Geheimhoudingsverklaring
Het CBG heeft tot taak om geneesmiddelen, nieuwe voedingsmiddelen en medische hulpmiddelen
met ondersteunende farmaceutische stof te beoordelen. Hiertoe beschikt het CBG over
vertrouwelijk informatie.
Personen die werkzaam zijn voor het CBG, zoals medewerkers, Collegeleden en externe experts
moeten deze informatie met de grootst mogelijke voorzichtigheid en vertrouwelijkheid behandelen.
Dit volgt uit artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Om de vertrouwelijkheid te
waarborgen moeten personen die via het CBG kennis kunnen nemen van vertrouwelijke informatie
eenmalig de geheimhoudingsverklaring ondertekenen:
De ondergetekende verklaart hierbij:
1. De algemene plicht te accepteren de vertrouwelijkheid van de informatie in stand te houden. De
informatie kan
bestaan
uit
gegevens, documenten,
schriftelijke
stukken,
notities,
computerbestanden, foto’s, gesprekken, werkinstructies, visuele waarnemingen etc. Derden zullen
niet in de gelegenheid worden gesteld om van deze informatie kennis te nemen. Voor de stukken
en informatie die openbaar (geworden) is, geldt geen plicht tot geheimhouding.
2. Informatie die men niet langer gebruikt op een zorgvuldige wijze te zullen opbergen of te
vernietigen, zodat de vertrouwelijkheid gewaarborgd blijft.
3. Zorgvuldig te zullen zijn bij de beantwoording van vragen. Verzoeken voor informatie zo
mogelijk schriftelijk te laten indienen en voordat informatie wordt verstrekt de identiteit van de
vrager na te gaan. Bij twijfel of informatie verstrekt kan worden advies te zullen vragen aan mijn
leidinggevende, welke zo nodig de integriteitscoördinatoren binnen het CBG zal raadplegen. Indien
er geen sprake is van een leidinggevende bij het CBG, advies te zullen vragen aan de
contactpersoon binnen het CBG. Deze contactpersoon zal het vraagstuk in elk geval voorleggen
aan het verantwoordelijk hoofd, welke zo nodig de integriteitscoördinatoren binnen het CBG zal
raadplegen.
4. Informatie die door werkzaamheden voor het CBG wordt verkregen, niet te zullen gebruiken
anders dan voor werkzaamheden voor het CBG, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door het
CBG.
5. Te weten dat het niet nakomen van deze verklaring rechtspositionele of andere maatregelen tot
gevolg kan hebben.
6. De verplichtingen die voortvloeien uit deze geheimhoudingsverklaring in stand te houden ook na
het beëindigen van de werkzaamheden voor het CBG, behoudens informatie waarvan men kan
bewijzen dat men ermee bekend was vóór het ondertekenen van deze verklaring of vorige versies
van deze verklaring.
Ondergetekende,
Naam:
Functie:
Handtekening:
Plaats:
Datum:
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Onderdeel 4: Uitnodigingen en geschenken
Medewerkers van het CBG, inclusief Collegeleden, leden van het Jong CBG en externe experts,
moeten onpartijdig en onafhankelijk zijn. Het accepteren van uitnodigingen en geschenken kan de
onpartijdigheid en onafhankelijk aantasten. Ook moet de schijn van beïnvloedbaarheid worden
voorkomen. Daarom moeten medewerkers van het CBG zich houden aan de Gedragscode van het
CBG.
Drie aspecten zijn bij dit onderdeel van de Gedragscode belangrijk.
Ten eerste, dit onderdeel van de Gedragscode is alleen van toepassing op uitnodigingen en
4
geschenken die worden aangeboden in het kader van de werkzaamheden voor het CBG.
Ten tweede, dit onderdeel van de Gedragscode in principe alleen van toepassing op uitnodigingen
en geschenken die aan de CBG medewerker worden aangeboden en niet op uitnodigingen en
geschenken die worden aangeboden aan de partner etc. Echter, als een uitnodiging of geschenk
wordt aangeboden aan de partner etc. vanwege de relatie tot de medewerker van het CBG dan is
het aannemen van de uitnodiging of het geschenken ook niet toegestaan.
Ten derde, dit onderdeel van de Gedragscode maakt onderscheid tussen enerzijds uitnodigingen
voor evenementen samen met geschenken en anderzijds uitnodigingen voor externe
werkzaamheden voor het CBG.
Schendingen van de Gedragscode kunnen worden gemeld bij de
vertrouwenspersoon van het CBG of VWS, zie pagina 2 van de Gedragscode.

leidinggevende

of

Geschenken en uitnodigingen voor evenementen
Geschenken betreft alle cadeaus, giften en gunsten. Uitnodigen voor evenementen betreft
uitnodigingen voor evenementen waarbij ontspanning overheerst (bijv. sportevenementen).
Geschenken of uitnodigingen voor evenementen mogen niet worden aangenomen. Dit geldt ook
voor geschenken als ‘bedankje’ voor het geven van speeches, presentaties etc. Het maakt daarbij
niet uit van wie het geschenk of de uitnodiging afkomstig is. Het verbod is van toepassing op
geschenken of uitnodigen van alle bedrijven, instanties, organisaties etc. ongeacht of zij belang
hebben bij de taken van het CBG. Om te voorkomen dat een geschenk wordt aangeboden kan
vooraf worden aangegeven dat een geschenk niet kan worden aangenomen.
Elk geschenk of uitnodiging dat onverhoopt wordt aangenomen (bijv. omdat het beledigend zou
zijn geweest om het geschenk ter plekke af te wijzen) moet worden gemeld aan het
afdelingshoofd; Collegeleden doen melding aan de voorzitter. Het afdelingshoofd of de voorzitter
beslist wat met de uitnodiging of het geschenk moet gebeuren. Het beleid van VWS wordt hierbij
als uitgangspunt genomen.
Het is verboden om in het kader van werkzaamheden voor het CBG voorwerpen te gebruiken met
een logo van bedrijven die die belang hebben bij de taken van het CBG (zoals farmaceutische
bedrijven, producenten van medische hulpmiddelen met ondersteunende farmaceutische stof,
fabrikanten van nieuwe voedingsmiddelen, consultancy bureaus, koepelorganisaties).
Incidenteel zijn een verfrissing en maaltijd wel toegestaan.
In sommige situaties is het gepast om namens het CBG een geschenk te geven, zoals aan externe
sprekers op bijeenkomsten georganiseerd door het CBG en stagiairs die hun stage bij het CBG
hebben afgerond. De geschenken mogen maximaal 50 euro waard zijn en moeten met een
duidelijk doel worden gegeven, zoals de voordracht of stage. Het geven van een geschenk moet
per e-mail worden gemeld aan de managementondersteuning van de afdeling BBR onder
vermelding van de gever, de ontvanger, de waarde en de reden van geven.
Het ingaan op uitnodigingen voor externe activiteiten
Bij externe werkzaamheden gaat het om werkzaamheden die inhoudelijk verwant zijn aan de
taken van het CBG, maar buiten het CBG plaatsvinden zoals publicaties, lezingen, congresbezoek,
vergaderingen en toespraken over onderwerpen waar het CBG zich mee bezig houdt.
4
Activiteiten waarmee het geschenk samenhangt, moeten mogelijk worden gemeld in het kader van het
onderdeel belangenconflicten van de Gedragscode CBG.
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Aanvaardbaarheid
De herkomst van een uitnodiging is mede bepalend voor de aanvaardbaarheid ervan. Iedere
uitnodiging wordt voorgelegd aan het afdelingshoofd en indien nodig aan de afdeling BRI.
Uitnodigingen van nationale overheden, overheidsorganisaties uit de Europese Unie, en van
instellingen en organisaties zonder winstoogmerk kunnen over het algemeen worden aangenomen.
Uitnodigingen van commerciële organisaties en farmaceutische bedrijven kunnen over het
algemeen niet worden aangenomen, tenzij de externe activiteit een geschikt forum is om het
beleid en/of doelstellingen van het CBG of het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit
te dragen. Voor het aannemen van uitnodigingen van deze organisaties moet de voorzitter,
directeur of het afdelingshoofd vooraf toestemming gegeven.
Als tijdens de externe activiteit een onderwerp naar voren komt dat het CBG betreft, dan moet de
medewerker voorkomen dat de medewerker in gaat tegen de belangen van het CBG en de
overheid.

Kostenvergoeding
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (hierna: College) heeft het VWS
5
Bestuurskostenbeleid (zoals vastgesteld in december 2014) onderschreven. Als gevolg van dit
beleid, neemt het College de kosten voor bepaalde externe activiteiten voor eigen rekening.
Wat betreft de vergoeding van kosten van congressen en werkbezoeken wordt de VWS
Beleidsnotitie gevolgd. Werkbezoeken, werkconferenties, expert-meetings e.d. zijn te beschouwen
als ‘gewoon werk’ en vallen niet onder de VWS Beleidsnotitie. De kosten hiervoor kunnen door de
organisator worden vergoed.
Met
uitzondering
van
uitnodigingen
van
(Europese)
overheden
of
internationale
samenwerkingsverbanden in EU-verband of anderszins waarin reeds (via de EU-commissie of
gezamenlijk) voorzien is in de kosten, neemt het College de kosten voor congressen, symposia en
vergelijkbare bijeenkomsten altijd voor eigen rekening, ongeacht of iemand volledig of deels
aanwezig is en ongeacht of iemand een inleiding verzorgt (te interpreteren als het brengen van
een boodschap).
Indien de kosten voor de externe activiteit door de organiserende partij kunnen worden vergoed,
moet de vergoeding van eventueel voorgeschoten kosten altijd rechtstreeks aan het College
worden overgemaakt. Vergoedingen mogen nooit rechtstreeks aan de medewerker worden
betaald.
Betalingen voor externe activiteiten komen altijd ten gunste van het CBG, ongeacht of deze
werkzaamheden in vrije tijd of in werktijd zijn verricht. De vergoeding wordt afgestaan aan het
CBG via de afdeling Financiën, Kwaliteit en Control.
Voor alle aspecten van een externe activiteit waarover twijfel bestaat, zoals met betrekking tot de
vergoeding of welke uitlatingen toelaatbaar zijn, moet vooraf worden overlegd met de voorzitter,
directeur of het afdelingshoofd.
Eerbewijzen en onderscheidingen
Wanneer een medewerker een eerbewijs of onderscheiding wordt aangeboden door een
organisatie of bedrijf dat belang heeft bij de taken van het CBG, moet vooraf toestemming worden
verkregen van het CBG Bestuur. Indien vooraf geen toestemming kan worden gevraagd en het
eerbewijs of de onderscheiding niet kan worden geweigerd (bijv. omdat dit beledigend zou zijn),
moet het eerbewijs of de onderscheiding achteraf worden gemeld aan het CBG bestuur. Deze
beslist wat met het eerbewijs of de onderscheiding moet gebeuren.
Externe activiteiten niet namens het CBG
Voor externe activiteiten die niet namens het CBG worden verricht, wordt verwezen naar bijlage 1
van deze Gedragscode.

Zie voor meer informatie de brochure ‘Kan dit?’, te raadplegen via
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/04/30/kan-dit-integer-werken-bij-vws

5
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Evaluatie van het beleid
Het beleid ten aanzien van uitnodigingen en geschenken wordt minimaal één keer in de vijf jaar
geëvalueerd op initiatief van de afdeling BRI.
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Onderdeel 5: Gebruik van faciliteiten en
bedrijfsmiddelen
Medewerkers van het CBG worden geacht zorgvuldig om te gaan met faciliteiten en
bedrijfsmiddelen zoals een computer of telefoon. Deze middelen mogen alleen worden gebruikt
voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Ook zorgvuldig omgaan met financiële
middelen, zuinig en efficiënt, valt hieronder.
In lijn met de VWS brochure ‘Kan dit?’ gelden de volgende basisregels omtrent privégebruik van
6
bedrijfsmiddelen:
• Medewerkers van het CBG mogen geen
privédoeleinden, tenzij dit incidenteel gebeurt;
• Het werk mag er niet onder lijden.

gebruikmaken

van

zakelijke

middelen

voor

Incidenteel – als het niet anders kan – mogen zakelijke middelen gebruikt worden voor
persoonlijke zaken. Echter, het is verboden om privé-verplichtingen via internet aan te gaan
(bijvoorbeeld het boeken van een reis).
Wanneer een medewerker twijfelt, bespreekt de medewerker dit met zijn of haar collega’s en/of
leidinggevende.

6

Zie voor meer informatie de brochure ‘Kan dit?’, te raadplegen via
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/04/30/kan-dit-integer-werken-bij-vws
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Bijlage 1
Externe activiteiten van Collegeleden (en medewerkers) die niet namens het
CBG worden uitgevoerd
1. Inleiding
De Gedragscode en integriteitsbeleid CBG gaat in de onderstaande onderdelen uit van activiteiten
die namens het CBG worden verricht:
onderdeel 1 (goed administratief gedrag),
onderdeel 3 (vertrouwelijkheid en geheimhouding),
onderdeel 4 (uitnodigingen en geschenken) en
onderdeel 5 (gebruik van faciliteiten en bedrijfsmiddellen).
Onderdeel 2 (belangenconflicten) geldt echter in alle gevallen: zowel voor werkzaamheden die
namens het CBG worden verricht als voor werkzaamheden die niet namens het CBG worden
verricht.
Collegeleden en CBG medewerkers worden ook uitgenodigd om presentaties etc. te geven anders
dan in hun hoedanigheid als Collegelid of medewerker van het aCBG, bijvoorbeeld als hoogleraar
of arts. Zij treden dan niet op namens het CBG en daarom geldt onderdeel 4 van de Gedragscode
niet. De uitnodigingen worden gedaan door o.a. farmaceutische bedrijven, congresbureau ‘s en
nascholingsorganisaties; al dan niet met sponsoring van farmaceutische bedrijven. Hiervoor
bestaat tot nu toe geen beleid. De ervaring leert dat er wel behoefte is aan duidelijke afspraken,
waarbij het doel is om tot een goede afweging te komen zonder teveel beperkingen op te leggen
aan deze activiteiten die men niet namens het CBG verricht.
Onderhavige notitie is een addendum op onderdeel 4 van de Gedragscode, geldend voor de
situatie waarin sprake is van een externe activiteit waaraan het Collegelid of de medewerker niet
namens het CBG deelneemt.
Helder moet blijven dat te allen tijde en onder alle omstandigheden nog steeds onderdeel 2 van de
Gedragscode zal gelden: indien de activiteit een belang oplevert in de zin van de Gedragscode,
bijvoorbeeld een financieel belang type 2 (waarbij de medewerker of het Collegelid een beloning,
vergoeding, honorarium of salaris ontvangt dat direct door een bedrijf in de zin van de
Gedragscode aan haar of hem wordt betaald), volgen hieruit mogelijk restricties.
2. Aandachtspunten en beslisboom werkzaamheden niet namens het CBG
De huidige Gedragscode beperkt zich tot uitnodigingen voor externe activiteiten die worden
uitgevoerd namens het CBG. Onderstaande aandachtspunten richten zich op activiteiten die anders
dan in de hoedanigheid van Collegelid of medewerker van het aCBG worden verricht.
Deels analoog aan de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting Code
Geneesmiddelenreclame (http://www.cgr.nl/Gedragscode-Geneesmiddelenreclame) worden Collegeleden
en medewerkers van het aCBG geadviseerd het volgende in acht te nemen bij het aannemen van
uitnodigingen voor activiteiten (bijvoorbeeld het geven van presentaties):
1. de te verrichten diensten en tegenprestatie zijn schriftelijk (bijv. per e-mail, maar niet
mondeling) in een overeenkomst vastgelegd waarin de doelstelling en uitvoering van de te
verlenen dienst helder zijn omschreven;
2. de vergoeding - ongeacht of dat geschiedt in geld of in natura – staat in redelijke
verhouding tot de te verrichten werkzaamheden;
3. de bijeenkomst vindt plaats op een passende locatie; en
4. de onkostenvergoeding komt idealiter ten goede aan de instelling, bv. een universiteit,
ziekenhuis of maatschap waarvoor het Collegelid of de CBG-medewerker (naast het CBG)
werkzaam is. Indien de onkostenvergoeding toch aan de persoon wordt toegekend, geldt
onderdeel 2 van de Gedragscode en dient dit gemeld te worden (hieruit volgen mogelijk
restricties).
Het is de verantwoordelijkheid van het Collegelid of de medewerker om deze aspecten toe te
passen. Er is geen toetsing vooraf of achteraf door het CBG.
In het kader van transparantie worden Collegeleden en medewerkers aangemoedigd alle
activiteiten in de jaarlijkse Verklaring van belangen te melden, ook de activiteiten die men niet
Versie 4.0

23 van 24 pagina('s)

C

B

G
M

E

B

namens het CBG verricht. Aangezien het niet werkbaar is om alle activiteiten die men niet namens
het CBG verricht te melden, kan bij de bepaling of iets wel of niet gemeld moet worden de
volgende beslisboom worden gehanteerd:
Beslisboom wel/niet melden van activiteiten niet namens het CBG
Definities:

Activiteit: een publieke activiteit op het gebied van geneesmiddelen (bijvoorbeeld het
verzorgen van een lezing, presentatie, het geven van een interview of deelname aan een
panel) niet in de hoedanigheid van Collegelid of medewerker van het CBG.

Bedrijf: een bedrijf dat belang heeft bij de taken van het CBG, zoals farmaceutische bedrijven,
producenten van medische hulpmiddelen met ondersteunende farmaceutische stof, nieuwe
voedingsmiddelen industrie, loonfabrikanten en parallelimporteurs (gelijk aan de definitie uit
de Gedragscode).
1. Betreft het een activiteit volgens de bovenstaande definitie?
Ja: ga door naar onderdeel 2.
Nee: geen actie nodig.
2. Is de activiteit op initiatief van en/of direct gefinancierd door een bedrijf zoals hierboven
gedefinieerd?
Ja: melden op de Verklaring van belangen in de rubriek activiteiten niet namens het CBG.
Nee: geen actie nodig.
Voor het tussentijds melden van activiteiten en eventuele vragen kan altijd contact opgenomen
worden met de afdeling BRI.
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