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De erkende medisch ethische toetsingscommissie (METC) wordt geacht besluiten te nemen 

op basis van een onafhankelijke beoordeling van de door de aanvrager ingediende 

informatie. Commissieleden worden benoemd op persoonlijke titel vanwege hun specifieke 

expertise. Zij kunnen echter, juist vanwege hun expertise, ook andere belangen hebben of 

vertegenwoordigen. Dat hoeft op zich geen bezwaar te zijn voor het lidmaatschap van de 

METC, maar dergelijke belangen mogen er niet toe leiden dat het vertrouwen in de 

onafhankelijkheid van de werkzaamheden als lid wordt geschaad. Er is veel aandacht bij de 

politiek en media voor eventuele belangenverstrengeling bij (de beoordeling van) medisch-

wetenschappelijk onderzoek.  

 

Alvorens toe te kunnen treden als (plaatsvervangend) lid, verlangt de CCMO in het kader 

van de beoordeling van uw geschiktheid als METC-lid een ondertekende opgave van de 

belangen en (neven)functies. De opgave wordt tezamen met uw ondertekend cv, de 

getekende geheimhoudingsverklaring en het Mutatieformulier METC-leden bij de 

aanmelding eenmalig beoordeeld door de CCMO.  

 

De jaarlijkse beoordeling van een vernieuwde opgave van ieder lid zal uitgevoerd worden 

door de voorzitter (in geval van de voorzitter zelf: de vice-voorzitter) van uw commissie. De 

gegevens uit de opgave zullen beheerd worden door de voorzitter en/of secretaris van uw 

commissie. De relevante bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 

zullen in dit verband in acht worden genomen. Van belang is voorts te vermelden dat de 

gegevens met een beroep of de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) door derden bij het 

secretariaat van uw commissie opvraagbaar zijn. Een dergelijk beroep op de Wob laat 

echter onverlet dat uw commissie bij een beroep op openbaarmaking van de door u 

verstrekte gegevens vanzelfsprekend eerst zal afwegen in hoeverre de relatieve 

uitzonderingsgronden van de Wob (zoals de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 

en/of het voorkomen van een onevenredige benadeling) aan (integrale) openbaarmaking in 

de weg staan.   

 

De opgave van uw belangen middels dit formulier laat onverlet dat van u verwacht wordt dat 

u voor de aanvang van een vergadering waar zich een mogelijk belangenconflict kan 

voordoen (bijvoorbeeld als u op enigerlei wijze betrokken bent bij het te beoordelen 

onderzoeksvoorstel), hiervan melding maakt bij de voorzitter van uw commissie. U dient dan 

niet deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het betreffende 

onderzoeksprotocol.  

 

Jaarlijks zal uw voorzitter u verzoeken een actuele opgave in te dienen. Tussentijdse 

relevante wijzigingen dient u door te geven aan uw voorzitter cq vice-voorzitter.  

Voor een verdere toelichting kunt contact opnemen met de CCMO, tel. 070-3406700 of bij 

het secretariaat van uw commissie.  

 


