13 elangenverklaring
behorend bij de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling

In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling wordt alle beoogd betrokkenen bij de totstandkoming van
wetenschappelijke adviesrapporten en richtlijnen voor de gezondheidszorg in
Nederland gevraagd onderstaande verklaring in te vullen, te ondertekenen en te
retourneren.
De verklaring bevat vragen over uw huidige werkkring en nevenfuncties en over
directe en indirecte belangen die kunnen leiden tot oneigenlijke beïnvloeding. Bij de
beoordeling speelt mede een rol of de schijn van belangenverstrengeling kan
ontstaan. Dat kan namelijk zowel beschadigend zijn voor het gezag van het advies of
de richtlijn als voor uw eigen reputatie. Als u twijfelt of u een bepaalde affiliatie moet
melden, vraagt u zich dan af hoe deze op het algemene publiek zou overkomen.
Uitgebreidere toelichting is te vinden in de code.
U wordt verzocht alle vragen te beantwoorden. Is het gevraagde voor u niet van
toepassing, geef dat dan aan. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u
gebruik maken van de ruimte op pagina 7.
Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie

Outbreak Management Team

Naam lid

Marc Bonten

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bi] meerdere functies de omvang per
functie.

Arts-microbioloog, Hoogleraar Moleculaire Epidemiologie van Infectieziekten (1,0 fte)
UMC Utrecht

Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald of onbetaald
zijn.

He acts as paid consultant for Janssen Vaccines (payments to UMC Utrecht) (2017-),
Merck Sharp & Dohme BV. (payments to UMC Utrecht) (2020-) and Pfizer (payments to
UMC Utrecht) (2021-).
He has received speakers fee from Takeda (Nov 2019).
He is a member of the expert panel of Netherlands Veterinary Medicines lnstitute (SDa)
(2019-).
He is a member of the cluster Infectieziektenbestrijding from ZorgOnderzoek Nederland
(2019-).
He is a member of the Scientific Advisory Board of GARDP (Global Antibiotic Research &
Development Platform, 2020-).
He is a member of the lndependent Data Monitoring Committee of the PSKOO8 and
PSKOO9 studies on pneumococcal conjugate vaccines from Sanofi Pasteur (2019-).
He is a member of the Advisory Panel Innovative Treatments COVID-1 9 of the Ministry of
I-tIfh AIIf,r ,nd rrr+ (‘)ÇV)fl..\
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UMC Utrecht coordinates in the Netherlands the HERALD study; A Phase 2b13,
Randomized, Observer-Blinded, Placebo-Controlled, Multicenter Clinical Study Evaluating
the Efficacy and Safety of Investigational SARS-CoV-2 mRNA Vaccine CVnC0V in Aduits
18 Years of Age and Older een fase2/3 studie. Bonten is principal investigator for the
Netherlands. (2019-)
UMC Utrecht executed the CAPiTA study and 3 related observational studies with PCV13
(2007-2014). Bonten performed until 2016 on request of Pfizer presentations on the
results of these studies. Payments to UMC Utrecht.
-

-

Bonten is, on behalf of UMC Utrecht, coordinator of 4 public-private partnerships funded
through the Innovative Medicines Initiative (COMBACTE-NET, CARE, MAGNET en CDI)
with the aim to improve efficiency of clinical evaluation of new antimicrobial treatments.
Collaboration in this PPP is with AstraZeneca, Pfizer, GSK, Basilea, AiCuris, DaVolterra,
Janssen, Sanofi, BioMerieux and MSD (www.combacte.com). (2013-)
Bonten is, on behalf of UMC Utrecht, coordinator of the public-private partnership funded
through the Innovative Medicines Initiative (VITAL) in ehich the effects of aging on vaccine
response is investigated. Collaboration in this PPP is with Pfizer, GSK, Janssen, Sanofi,
BioMerieux en MSD (https://vital-imi.eu/). (2017-)
UMC Utrecht is partner in the public-private partnership funded through the Innovative
Medicines Initiative (VALUE-Dx) in which the effects of diagnostics in the treatment of
respiratory tract infections is investigated. Collaboration in this PPP is with BioMerieux,
Abbot, Janssen, BioRad en BD (https://vital-imi.eu/). Bonten leads the ADEQUATE study in
which collaboration is with BioMerieux. (2019-)
UMC Utrecht has collaborated with Atox Bio (201 8-2019), Merck (201 6-2018), Shionogi
(2015) and Summit Therapies (2019-2020) for which the team led by Bonten selected
study sites for clinical studies.
UMC Utrecht collaborated with Sanofi in a clinical study for influenza vaccination. Bonten
was local investigator. (201 8-2019).
UMC Utrecht coordinates the PNEUMO studie, funded by Merck; an observational study to
quantify the incidence of respiratory tract infections caused by pneumococci in different
European countries. Bonten leads study team.
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Persoonlijke financiële belangen
Hierbij gaat het om de vraag of (een bepaalde uitkomst van] het advies of de
richtlijn u op welke manier dan ook financieel voordeel kan opleveren.
Voorbeelden:
•
Dienstverband bij een bedrijf dat opereert op het gebied waar het advies/de
richtlijn zich op rich t
•
Betaald adviseurschap in het bedrijfsleven of bi] een belangenorganisatie.
•
Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).
•
Eigendom van een patent ofproduct.
He acts as paid consultant for
Janssen Vaccines (payments to UMC Utrecht) (2017-): Chair of Scientific Steering
Committee for phase 3 trial E. coli vaccine
Merck Sharp & Dohme BV. (payments to UMC Utrecht) (2020-): Advisory Board for
pneumococcal vaccine
Pfizer (payments to UMC Utrecht) (2021-): Advisory Board for Lyme vaccine

Persoonlijke relaties
Zijn er mensen uit uw directe omgeving die baat kunnen hebben hij een bepaalde
uitkomst van het advies? Denk bijvoorbeeld aan eerstegraads familieleden, partner,
vrienden en naaste collega’s.
Nee
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Extern gefinancierd onderzoek
Hier gaat het om deelname aan onderzoek dat wordt gefinancierd door
(semi)overheid, fondsen of industrie, waarbij de financier belangen kan hebben bij
(een bepaalde uitkomst van) het advies ofde richtlijn.
Geen

Intellectuele belangen en reputatie
Hiervan kan sprake zijn als u baat hebt hij (een bepaalde uitkomst van) het advies of
de richtlijn, zonder dat die financieel van aard is. Denk bijvoorbeeld aan intellectueel
gewin of erkenning.
Voorbeelden:
•

Intellectueel eigendom dat meer bekendheid krijgt door het werk van de
commissie.

•

Bescherming van de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever of andere
belangen organisaties of verwerven van erkenning.

•

Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies/richtlijn zich
op richt die mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kan een medisch
product, procedure of interventie zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept
of model, of vernieuwde aanpak van organisatie en logistiek

•

Boegbeeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorganisatie.
Geen
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Overige belangen
Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die, als ze bekend
worden u, uw omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?
Geen

Ondergetekende
1.

Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter
voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling;

II.

Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te
hebben gegeven van alle relevante relaties en belangen die hij/zij
heeft;

III.

Verklaart het direct te zullen melden indien er tussentijds sprake is
van wijzigingen in de gemelde belangen.

Handtekening beoogd commissielid

Datum
5-5-202 1
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Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

Marc Bonten
Commissie

Outbreak Management Team

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.
deelname aan commissie onder de volgende voorwaarde: dat betrokkene zich uit
r-)jp
de beraadslaging terugtrekt bij behandeling en besluitvorming van

deelname aan commissie onder een andere voorwaarde, namelijk

1[Lt A

...
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geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise
in commissie mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en
besluitvorming van het dossier.
geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog
risico op oneigenlijke beïnvloeding.

Naam

Prof. dr. Aura Timen
Functie

secretaris OMT, centrumhoofd
Datum

5-5-2021
Paraaf

Toelichting (optioneel)
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Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
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