VERKLARING (NEVEN)ACTIVITEITEN
_____________________________________________________________________
U wordt verzocht alle vragen te beantwoorden. Is het gevraagde voor u niet van
toepassing, geef dat dan aan.

1) Persoonsgegevens
Naam (titel(s), voorletters, tussenvoegsels en achternaam):
Dr. Miquel Bart (M.B.) Ekkelenkamp

Werkgever(s) en Hoofdfunctie(s)
Vermelden aard en omvang dienstverband bij universiteit, instelling, bedrijf etc.
(inclusief dienstverbanden in de afgelopen twee jaar):
Arts‐microbioloog (0,8 fte) bij het UMC Utrecht, sinds 2008
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2) Nevenfuncties en nevenbelangen:
Betaalde en onbetaalde activiteiten in zowel de publieke als private sfeer zoals
commissariaten, adviseurschappen, lidmaatschappen adviesorganen,
bestuursfuncties in de afgelopen twee jaar. Aard van de eventuele vergoeding
vermelden
 Lid deelnemersraad Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB)
 Regelmatig lid van richtlijncommissies en werkgroepen wat betreft
therapie bij infectieziekten. Op dit moment bij de nieuwe richtlijn
"Chronische Sinusitis" (hiervoor mogelijk vacatiegelden), en tevens
voorzitter van de werkgroep "Essententiele antibiotica" (adviserende
rol naar VWS).
 Lid VVD. Namens deze partij op kieslijst Utrecht bij
gemeenteraadsverkiezingen (onverkiesbare plek).
 Columnist/ essayist (betaald) ‐ op dit moment a Ileen voor Medisch
Contact
 Romanschrijver, onder de naam Miquel Bulnes (royalties).

3) Persoonlijke financiële belangen
Aandelen, aanmerkelijke belangen (> 5% of >25 k€.) in (niet) beursgenoteerde
ondernemingen, octrooien, inkomsten uit intellectueel eigendom
 Aandelenporfolio, met daarin >25 k€ aan aandelen ING, ABNAmro en
BBVA
 Royalties en leenrechtvergoedingen uit publicaties boeken.
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4) Andere belangen
(Privé)belangen, die niet onder de bovenstaande categorieën vallen, of banden
met personen die tot een mogelijk conflict of belangenverstrengeling met uw
activiteiten voor de COGEM kunnen leiden
 Werkzaamheden binnen het UMC Utrecht voor diverse klinische
trials op het gebied van de infectieziekten. In dit kader voor enkele
studies (lokale) principle investigator, voor meerdere studies
onafhankelijk studie‐arts, voor sommige studies lid van de Data
Safety Monitoring Board (DSMB).
 Hier vallen ook regelmatig studies onder waar genetische
modificatie een deel van het productieproces is geweest, met name
bij vaccins (mRNA / virale drager) of geneesmiddelen die bestaan
uit monoclonale antistoffen.

____________________________________________________________________
Ondertekening (in te vullen door secretariaat, aan de hand van paragraaf 5)

Handtekening: ja

Datum: 10‐12‐2021
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6) Beoordeling
Eventuele vervolgacties, afspraken e.d. naar aanleiding van de verklaring:
‐

‐

U onthoudt zich van besluitvorming over adviezen over vergunningen e.d.
waarbij u betrokken bent, over vergunningen in uw directe werksfeer, of
waarbij u een mogelijk (privé)belang bij hebben. Dit geldt zowel bij
behandeling in een vergadering als bij schriftelijke afhandeling. Ter
verdere toelichting zie het protocol ‘Voorkomen belangenverstrengeling
leden bij advisering’.
Specifieke afspraken naar aanleiding van de verklaring:
Geen

Gezien en beoordeeld door voorzitter COGEM

Handtekening Voorzitter COGEM:

Datum: 14‐01‐22

Prof. dr. ing. S. Schaap

De verklaringen nevenactiviteiten worden bewaard in een register op het
secretariaat. Dit overzicht wordt jaarlijks, voor 31 januari, geactualiseerd. De
Minister kan inzage vragen in dit register in voorkomende gevallen. De
verklaringen worden daarnaast bekend gemaakt aan de andere leden van de
COGEM, zodat de leden op de hoogte zijn van elkaars belangen.
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