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Algemene belangenverklaring
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De VBVD is er zich van bewust dat een 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 beslissingen van de Raad van
Bestuur. De VBV streeft naartransparantie op dit vlak en wil hierin haar verantwoordelijkheid
opnemen.

Daarom vraagt de VBVD u om elk financieel of ander belang in ondernemingen, instellingen en
groeperingen aan te geven zodat de Raad van Bestuur in staat is de procedures aangaande
belangenconflicten toe te passen.

Deze verklaring moeten spontaan worden geüpdate bij iedere wijziging.

De beoordeling van elk potentieel belangenconflirt gebeurt door de Raad van Bestuur. Indien
hier geen consensus bereikt wordt, zal het belangenconflict binnen de adviesraad besproken
worden.

Naam: &6Me7ELLO KA^LEE.^.
Voornaam:

Werkgever(s)*; ^ Ï &E-H~\'

Functie(s): _^£~V\2^~^ GA&~\<1.0

*huidige werkgever of eventueel werkgevers indien meerder. Eventueel aangeven dat u als zelfstandige
werkt.

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 bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens, bewaren wij uw gegevens in de gegevensban van de VBVD
teneinde uw dossier te kunnen beheren. Indien gewenst verkrijgt u te allen tijde inzage in deze
persoonlijke informatie en heeft u het recht deze gegevens te wijzigen.
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Maatregelen in geval van onvolledige verklaring

^m^de^^LU»u^rnlïid -bebn8n'et^ee.ftaang.^^

^m,e,?. dLre:mJ'dmg.datdesamenwerkinBonmiddeNUkwordt°°P8"chort
Bestuur enof adviesraad eventuele verdere acties kan ondememCT'

^,SI e", Ïteraard het ProP°rtiona"teitsbeginsel. Het is zeker niet de bedoeling een
bnlw,^ddte en^Ta. ldbelangh-eeftvere°et^
^^^^^ïïïïtoSu iïe^I^;;;^:^z^;z^-
veuTndertoe om zelf' naar eer en geweten-dit documentuz°"^en~'voire d'igm'oge^';n te

^CT, reltetreekseen, onrecl1tstreekse belangen'" ondernemingen, instellingen en
SroTdnp^ïltp;!du"rten^roced, és; Ïensten of strat^"enm^ed kunnen
hebben op de activitetedomeinen van de VBVD dienen tewonÏerTaangegere^

- ,HMbe8r;p. ondernem'nge, nm°et worden omvat als 'bedrii"e" met commercieel doel'
commerciële privébedrijven en spin-offs).

HneLb.TP ',nf-elNn.Benmoetworde" omvat als '^drijven zonder commercieel doel- (vb
n, VZW's, onderwijsinstellingen).

' 

2t. ib,ÏP6roepe-"ngenmoet wc"'den °mvat_als elke "ereniging (beroepsvereniging,
^kgCT^:en_we:knemersverenigingen)Jiefdadi8^^°^"i"'tie;oïanr^^^^^^^

pen, patiënten en consumentenorganisaties) en netwerken.

De activiteitsdomejnen van de VBVD omvat

- de plaats en de rol van de diëtist binnen de gezondheidszorg beschermen
permanente vorming van diëtisten opzetten

onderlinge samenwerking tussen diëtisten promoten via netwerking
evidence based diëtetiek promoten

sscw digen binnen nationale en internationale o^anisaties e"

.sr::s:od's''eeAmosueenéfadoondïc'ocumen"--^. ^-^^de betreffende rubriek.

Yï
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lk le rbin d.me !rtoe °m sp°ntaan e'k r"euw t)elanete melden-wanne" er een werkgroep wordt
samengesteld of wanneer er een specifiek dossier wordt bestudeerd.

1' rüTve^sDe^B enof functie l"nnen een structuur die l"nnen het artivitetedomein van
. Zowel voltijds, deeltijds als op zelfstandige basis
. Op dit ogenblik en tijdens de afgelopen 5 jaar
* Bli"°nderne"""ge"- instellingen en groeperingen zoals beschreven op p 14 of als

. Onder 'functie in onderneming, instelling, groepering- wordt verstaan: zelfstandw
eigenaar, manager, werknemer, mandaat als lid van een beslissingsorgaan zoals de "raad
van

Naam

onderneming
Instelling

groepering

Functie in

onderneming
Instelling

groepering

Aard contract Startdatum jaar Einddatum jaar

2. Persoonlijke financiële belangen i.v. m. de activiteitsdomeinen van de VBVD
* F'"-a"c'ëletelangen (*'b' aand"lhouderschap In de ondememlng) Inzake een product of

een procédé van een concrete onderneming maar ook van een concurrentervan'
. Op dit ogenblik voor wat uzelf betreft

* y"°°Lzover-u_weet'elk flna"c'eel belang: m"tschappelijk kapitaal, obligaties, aandelen,
in een onderneming zoals beschreven op p 14 "-, -..-.-..,

' Met, u;tz°n'teri"e, "a" ir"'este"W°"dsen voor collectieve producten, waarop u
toezicht heeft op het beheer noch op de samenstelling

Onderneming of instelling Soort investering

(beursgenoteerde effecten, eigen kapitaal,
obligaties)

\1
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3. Expertise en adviesverlening voor ondernemingen met commercieel doel die binnen de
activiteitsdomeinen van de VBVD vallen (alle andere gevallen worden onder punt 7
behandeld)

a. Expertlserapporten voor ondernemingen met commercieel doel
. Op dit ogenblik of tijdens de afgelopen 5 jaar
B Opdracht en opstellen van een expertiserapport
. De terugbetaling van de deelname-, verplaatsing- en verblijfskosten worden

ook als vergoeding voor uzelf aangegeven

Onderneming
met commercieel

doel

Kader rapport
/onderwerp /
naam product

Vergoeding Startdatum Einddatum

o Geen

o Voor uzelf

o Voor uw instelling
,6 Voor uzelf / uw instelling

/ o Geen

o Voor uzelf

o Voor uw instelling
^>_ Voor uzelf/ uw instelling

/ o Geen

o Voor uzelf

o Voor uw instelling
o Voor uzelf / uw instelling
o Geen

o Voor uzelf

o Voor uw Instelling
o Voor uzelf / uw instelling

t3
Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenvermenging
Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten 16



b. Adviesverlening voor ondernemingen met commercieel doel
. Op dit ogenblik of tijdens de afgelopen 5 jaar
. Consultant / deelnemen aan werkgroepen/ reflectiegroepen, audit .
. A priori geen geschreven rapport exclusief op naam van de deskundige
. De terugbetaling van de deelname-, verplaatsing- en verblijfskosten worden

ook als vergoeding voor uzelf aangegeven

"uitgezonderd adviesverlening voor de VBVD

Onderneming
met commercieel

doel

Kader rapport
/onderwerp /
naam product

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Vergoeding

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

Startdatum Einddatum

y/ ,
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:. Organisatie van congressen, conferenties, colloquia andere bijeenkomsten voor
één of een beperkt aantal ondernemingen

Onderneming met
commercieel doel

MU ^\A.. CL&.

V^eA^iL
J>

Plaats en naam

bijeenkomst / onderwerp
/naam product

<35oie^

^"^U-XJt^fc ^/J

datum

A fcofc a. K ^ ̂ a^ ^^OEu^
/w<AjsSL(^\o^ <^

r V^/AA^^uSt.
fosi^ <^èV^^ s^K^""

Opmerking: op de vergadering zal een ad hoc verklaring over de vergoede
deelname aan congressen, conferenties, enz. betreffende het" product'°o7de
specifieke onderneming waarvan sprake in het dossier vereist worüen.

4. Intellectuele eigendom

. Patenthouder

* Uitvinder van een product/procédé
Andere vormen van intellectuele eigendom

Onderneming/
instelling/ groepering

Aard van activiteit/ naam
product

datum

ï'
,
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5. Deelname aan studies (wetenschappelijke studies, (pre)klinische studies, proeven, enz.)
. Op dit ogenblik of tijdens de afgelopen 5 jaar
* D^elM me"aa,nde. u't''°er;". g.''a" "iet-k"nische- preklinlsche, klinische epidemiologische,

observationele studies, HTA (Health TechnologyAssessmentl/enz"""'"""'""'"6"'""'
' ^^o°eekdanigheid *'"'" h°°fd°'"leK;oeker- lokale "ördlnator of medewerker aan een

Onderneming Aard activiteit /
naam product,
hulpmiddel of
procédé

Uw rol

o hoofdonderzoeker
o lokale coördinator
o medewerker

o hoofdonderzoeker
o lokale coördinator
o medewerker

o hoofdonderzoeker
o lokale coordinatori
o medewerker

Startdatum Einddatum

6' bBeenTO^rebSvreTt ies tussen afde"ng / inste'"ng waarvoor u een -Ordelijke

. Voor zover u weet op dit ogenblik of tijdens de afgelopen 5 jaar
' y"a"!L°ndeLÏZe-,, rub"ek: pers°"en ''era"t'"°°''delijk voor een ondeTOekentiteit,

afdeling, dienst, onderzoeksvereniging, beroepsverenging "-----"-
* ,Be^°TOhtlr elaties"> ,de''?rm.''an bUdr'8e",'subsidies, beurz^peterschap, betaling

in natura of contant, ter beschikking stellen van personeel, fellowshipjeerstoeï. enz"

Onderneming of
Instelling

Reden van betaling Begunstigde instelling Einddatum
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7. Andere persoonlijke activiteiten die een invloed kunnen hebben op uw objectiviteit in
het beleid van de VBVD.

Op dit ogenblik of tijdens de afgelopen 5 jaar. Bijvoorbeeld:
Werkzaamheden als deskundige voor overheidsinstellingen (vb. KCE, RIZIV, FAW)

. Werkzaamheden of adviesverlener als deskundige voor ondernemjngen met nlet-
commercieel doel, organisaties en groeperingen (nationaal, Europees,...)

. Publieke uitspraken over een product of een procedure op vraag van de producent

. Kortstondige of langdurige opdrachten voor ondernemingen

. Lidmaatschap van een (belangen)vereniging, netwerk

. Gerechtelijke procedures
Medewerker op een ministerieel kabinet
Lidmaatschap van groeperingen gefinancierd door de industrie

. Andere feiten of belangen die zouden kunnen opgevat worden als belangenconflict voor
buitenstaanders

Activiteit / Onderneming / Groepering Startdatum Einddatum

.
/^ ^

l. eA/.jj{.§^Met dit document verklaar ik,

Naar eer en geweten dat hierboven alle directe en indire9b belangen vermeld worden
die ik heb in bedrijven, instellingen en groeperingen die in verband staan met de
activiteiten van de Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten.

In geval van wijziging verbind ik mij ertoe deze wijzigingen onmiddellijk en uit eigen
beweging door te geven aan de Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen
en Diëtisten.

Deze verklaring sluit de noodzaak niet uit van een ad hoc verklaring bij het samenstellen
van een werkgroep of bij het bestuderen van een specifiek dossier.

ï/

Opgemaakt te

op ^-a..

Handtekening
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