
RLI BELANGENVERKLARING

Deel 1, Oordeel (door organisatie in te vullen op basis van de
Toelichting Rij belangenverklaring’)
Print hetformuller, onderteken het en stuur het op naar de Rij, Postbus 20906, 2500 EX, Den Haag

Naam lid: Prof. mr. N.SJ. (Niels) Koeman

Commissie: Nieuwe organisatie van markten

Advies projectleider:
geen belemmeringen voor deelname aan commissie

D
deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en besluitvorming van
dossier [ ] zich uit de beraadslaging terugtrekt

D geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding

D 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

Toelichting (optioneel)

Naam projectleider:). /t’.ti’1444f56 datum: .—f ?)f6 ParaafJ

Oordeel Rij:
geen belemmeringen voor deelname aan commissie

D deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en besluitvorming van
dossier [ ] zich uit de beraadsiaging terugtrekt

D geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding

E 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

Toelichting (optioneel)

ir. ii. de Graeff voorzitter Rij datum: a ) ) Paraaf

dr R. Hiiiebrand, algcinecii sec,e tans Rij datum: Paraat



Deel II, Persoonlijke gegevens aanvrager

Commissie Nieuwe organisatie van markten

Naam lid Prof. mr. N.S.J. (Niels) Koeman

Hoofdfunctie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerderefuncties heeft

Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn

• Voorzitter Bestuur Hermitage aan de Amstel (onbezoldigd)
• Lid Bestuur Grotius Academie (onbezoldigd)
• Lid Bestuur Instituut voor Bouwrecht (onbezoldigd)
• Lid Commissie Gedragscode van de NEPROM (bezoldigd)
• Bestuurslid Instituut voor Bouwrecht (onbezoldigd)

Beschrijving van relaties en belangen

Zie voor meer informatie de Toelichting Ru belangenverklaring’.

li,

Persoonlijke financiële belangen

Voorbeelden:

Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op hetgebied waar het

advies/richtlijn zich op richt. Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).

N .v.t.

2



Persoonlijke relaties

Voorbeeld:

Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat kunnen
hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.

N.v.t.

Reputatiemanagement

Voorbeelden:

Deelname aan (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever
ofandere belangenorganisaties te beschermen oferkenning te verwerven. Boegbeeldfunctie bij een
organisatie.

N.v.t.

Extern gefinancierd onderzoek

Voorbeeld:

Deelname aan onderzoek,gefinancierd door (semi-)overheid, fondsen ofindustrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek

N.v.t.
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Kennisvalorisatie

Voorbeelden:

Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies zich op richt die mogelijkheden biedt
voor ‘vermarkting Dit kan een bij voorbeeld een theoretisch concept ofmodel, ofvernieuwde aanpak
van organisatie en logistiek zijn, ofeen patent

Zijn ervoor 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?

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

Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen
beschouwen;

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

Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen,
gewijzigde of vergrote belangen

Datum /tVVc{Ø,4

Nv.t.

Overige belangen

N.v.t.

Ondertekening

II

Iv

Handtekening beoogd lid

Prof. mr. N.S.J. (Niels) Koeman
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RU BELANGENVERKLARING

Deel 1, Oordeel (door Organisatie fl te vullen op basis van de
‘Toelichting Rli belangenverklaring’)
Print hetformulier, onderteken het en stuur het op naar de Rij, Postbus 20906, 2500 EX, Den Haag.

Naam lid: - 2
Commissie:

Advies projectleider:
geen belemmeringen voor deelname aan commissie

D
deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en besluitvorming van
dossier [naam dossier] zich uit de beraadsiaging terugtrekt

geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding

D 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

Toelichting [optioneel)

Naam datum: ?- I—C’f. Paraaf

Oordeel Rij:
geen belemmeringen voor deelname aan commissie

D deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en besluitvorming van
dossier [naam dossier] zich uit de beraadslaging terugtrekt

D geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding

D
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

Toelichting (optioneel)

Ir. ii. de Graeff voorzitter Rij datum: ‘ / 1 Paraaf

di. R. Hillebrand, algelneeli secie tans Rij datum: 2 Paraaf



Deel II, Persoonlijke gegevens aanvrager

Commissie L..,

/7

.

Hoofdfunctie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft

S.ac

lZck f7.2 i1

Zie voor meer informatie de ‘Toelichting Ru belangenverklaring’.

&‘-€J. /A%4.
1cJroA

öJ

Persoonlijke financiële belangen

acJvj oa.r4i

Voorbeelden:

Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op het gebied waar het

advies/richtlijn zich op richt. Directefinanciële belangen in een bedrijf (aandelen of opties).

-)L:ç- va €ø_F) /andh. Lj

Naam lid
1

1

Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn

Ad

v•.e
,..,

?CJ //1/J

4..... J.......4Z 4q icJ ch4o )
ej..hL e..
&JC)Pe4,tq.. Crccn,Jc%.’j (t4i9 f’ FoicJ;on)
-j.’, FLi,’a.c. Zcr)Beschrijving van relaties en belangen
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Persoonlijke relaties

Voorbeeld:

Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat kunnen
hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.

‘7.jf. &

Reputatiemanagement

Voorbeelden:

Deelname aan (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever
ofandere belangenorganisaties te beschermen oferkenning te verwerven. Boegbeeldfunctie bij een
Organisatie.

€h .zcT.- ,, o

(,p (onoed

Extern gefinancierd onderzoek

Voorbeeld:

Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid, fondsen of industrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.

o1 cj &2. - ,, ,

q prcDçf-3r-n m c om 9€//1vT Ci

ôL,-I/\L4:J (Somç €r ‘, nerr. c,& ri c.

cJ.W cc 14 v- reok/,ri

en (r( ecIvj ,&çt
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Kennisvalorisatie

Voorbeelden:

Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies zich op richt die mogelijkheden biedt
voor ‘vermarkting Dit kan een bij voorbeeld een theoretisch concept ofmodel, of vernieuwde aanpak
van organisatie en logistiek zijn, ofeen patent.

,, ti ,LcJ J- 4J cJj
ç4 C”)i /cty1

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 ifl verlegenheid kunnen brengen?

Iv.

Ondertekening

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

II .Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen
beschouwen;

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

IV Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen,
gewijzigde of vergrote belangen

/;
4

/f/777 ( ‘



Handtekening beo

Datum /7 ////,r

RLIRaadvoor de leefomgevingen infrastructuur

w S



RLI BELANGENVERKLARING

Deel 1, Oordeel (door organisatie in te vullen op basis van de
tToelichting Rij belangenverklaring’)
Print hetformulier, onderteken het en stuur het op naar de Rij, Postbus 20906, 2500 EX, Den Haag.

Naam lid: Paul Frissen

Commissie: Nieuwe markten

Advies projectleider:
geen belemmeringen voor deelname aan commissie

fl
deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en besluitvorming van
dossier [ 1 zich uit de beraadsiaging terugtrekt

geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding

fl 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

Toelichting (optioneel)

Naam projectleider: ‘7) (/ji37(
Oordeel Rli:

datum: Paraa

geen belemmeringen voor deelname aan commissie

fl deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en besluitvorming van
dossier [ ] zich uit de beraadslaging terugtrekt

fl geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding

D 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

Toelichting (optioneel)

Ir. J.J. de Graeff voorzitter Rij

di. R. Hiiiebrand, algemeen secretaris Rij

datum: -

datum: 2h— ‘,

Paraaf

1



Deel II, Persoonlijke gegevens aanvrager

Commissie Nieuwe markten

Naam lid Paul Frissen

Hoofdfunctie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft

- Decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur te
‘s-Gravenhage (0.7)

- Hoogleraar Bestuurskunde aan Tilburg University (0.1)

Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald ofonbetaald zijn

- Zelfstandig bestuurskundig adviseur (betaald)

Beschrijving van relaties en belangen

Zie voor meer informatie de ‘Toelichting Rli belangenverklaring’.

7e b,vû

Persoonlijke financiële belangen

Voorbeelden:

Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op het gebied waar het

advies/richtlijn zich op richt. Directefinanciële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).

2
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Persoonlijke relaties

Voorbeeld:

Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat kunnen
hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.

Reputatiemanagement

Voorbeelden:

Deelname aan (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever
ofandere belangenorganisaties te beschermen oferkenning te verwerven. Boegbeeldfunctie bij een
Organisatie.

Extern gefinancierd onderzoek

Voorbeeld:

Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid, fondsen of industrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.

1’7 t4
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Kennisvalorisatie

Voorbeelden:

Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies zich op richt die mogelijkheden biedt
voor ‘vermarkting’. Dit kan een bij voorbeeld een theoretisch concept ofmodel, of vernieuwde aanpak
van Organisatie en logistiek zijn, ofeen patent.

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?

Ondertekening

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

Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen
beschouwen;

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

Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen,
gewijzigde of vergrote belangen

Handtekening beoogd lid

Overige belangen

II

III

IV

Datum: ? — 3 —

4
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RLI BELANGENVERKLARING

Deel 1, Oordeel (door organisatie in te vullen op basis van de
‘Toelichting Rij belangenverkiaring’)
Print hetformulier, onderteken het en stuur het op naar de Rij, Postbus 20906, 2500 EX, Den Haag.

Naam lid: Ellen van Bueren

Commissie: Nieuwe markten

Advies projectleider:
geen belemmeringen voor deelname aan commissie

D
deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en besluitvorming van
dossier [ ] zich uit de beraadslaging terugtrekt

geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding

D 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

Toelichting (optioneel)

Wft13

Naam projectleider.3 datum: 3 7 Para af

Oordeel Rij:
geen belemmeringen voor deelname aan commissie

D deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en besluitvorming van
dossier [ ] zich uit de beraadslaging terugtrekt

D geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding

D 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

Toelichting (optioneel)

datu1?: Paraaf

datum: / S / Paraaf

1

dr. R. 1—fillebrand, alge,neen sec,’e tans Ru



Deel II, Persoonlijke gegevens aanvrager

Commissie Nieuwe markten

Naam lid Ellen van Bueren

Hoofdfunctie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft

• Hoogleraar Urban Development Management,
Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft

• Principal Investigator bij het Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) in
Amsterdam

• Bestuurslid Leiden -Delft-Erasmus Centre for Sustainability

• Bestuurslid Leiden-Delft-Erasmus BOLD Cities Centre

• Lid van het academisch comité van de post-initiële opleiding Master City Developer

• Hoogleraar interuniversitaire masteropleidingen ‘Industrial Ecology’, Construction
Management and Engineering’ en ‘Sustainable Energy Technologies en in de Bouwkunde
bachelor en masteropleiding

• Per februari 2016 kerndocent in de AMS MOOC Sustainable Urban Development

Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald ofonbetaald zijn

• Redactielid van de journals Smart and Sustainable Built Environment (Emerald),
Infrastructure Complexity (Springer) en van de boek serie Future City (Springer).

Publicaties
Ellen publiceert in wetenschappelijke en vaktijdschriften, nationaal en internationaal. O.a. in
Environment and Planning, Building Research & Information, Energy, Sustainability and Society,
Rooiljn, Stedebouw en Ruimtelijke Ordening en Bestuurskunde. Zij is lead editor van het boek
Sustainable Urban Areas: an Ecosystem Approach (Springer, 2012).
Onderzoek
Momenteel ontwikkelt Ellen in het EU-FP7 onderzoeksprogramma City-zen een serious game voor
besluitvormers over energietransitie in de bestaande stad. Zij begeleidt diverse onderzoeken op het
gebied van circulaire economie en de circulaire stad en over de versterking van de relatie tussen
metropolitane en mainportfuncties, gefinancierd door overheden en bedrijven.

V3 it’raa jJi& t&’cré47
Beschrijving van relaties en belangen ef/13f

6Z /7-,)ZJ
Zie voor meer informatie de ‘Toelichting Ru belangenverklaring.
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Persoonlijke financiële belangen

Voorbeelden:

Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op het gebied waar het

advies/richtlijn zich op richt. Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).

Persoonlijke relaties

Voorbeeld:

Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat kunnen
hebben bijeen bepaalde uitkomst van een advies.

Reputatiemanagement

Voorbeelden:

Deelname aan (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever
ofandere belangenorganisaties te beschermen oferkenning te verwerven. Boegbeeldfunctie bijeen
organisatie.

3



Extern gefinancierd onderzoek

Voorbeeld:

Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid, fondsen ofindustrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek

Kennisvalorisatie

Voorbeelden:

Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies zich op richt die mogelijkheden biedt
voor ‘vermarkting Dit kan een bijvoorbeeld een theoretisch concept ofmodel, of vernieuwde aanpak
von Organisatie en logistiek zijn, of een patent

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?

4
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Ondertekening

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

Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen
beschouwen;

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

IV Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen,
gewijzigde of vergrote belangen

Handtekening beoogd lid

Datum: 15 februari 2016
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RU BELANGENVERKLARING

Deel 1, Oordeel (door organisatie in te vullen op basis van de
‘Toelichting Rli belangenverklaring’)
Print hetformulier, onderteken het en stuur het op naar de Rij, Postbus 20906, 2500 EX, Den Haag.

Naam lid: Agnes van Ardenne

Commissie: Nieuwe organisatie van markten

Advies projectleider:
geen belemmeringen voor deelname aan commissie

E
deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en besluitvorming van
dossier [ 1 zich uit de beraadsiaging terugtrekt

geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding

D 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

Toelichting (optioneel)

Naam projectIeider:/( tt44”2j1t datum: Paraaf

Oordeel Ru:
geen belemmeringen voor deelname aan commissie

E deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en besluitvorming van
dossier [ ] zich uit de beraadslaging terugtrekt

E geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding

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

Toelichting (optioneel)

Ir. J.J. de Graeff voorzitter Rij datum: ! /l I Paraaf

cl,. R. lIli/ebrancl, algemeen serie tans Rij datum: / / Paraaf /



t

Deel II, Persoonlijke gegevens aanvrager

Commissie: Nieuwe organisatie van markten

Naam lid: Agnes van Ardenne

Hoofdfunctie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft

• Voorzitter Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Regio Waterweg
• Voorzitter Raad van Toezicht Van Hall Larenstein

Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn

• Voorzitter Curatorium Afrika Studie Centrum
• Voorzitter Marga Klompé Stichting
• Voorzitter Dutch Biorefinery Cluster
• Lid Biobased Industries Consortium
• Lid Raad van Toezicht Rotterdamse Vereniging Katholiek Onderwijs
• Voorzitter Regional Food Cluster Rotterdam
• Voorzitter Raad van Advies Stichting Veldleeuwerik

Beschrijving van relaties en belangen

Zie voor meer informatie de ‘Toelichting Rij belangenverklaring’.

Persoonlijke financiële belangen

Voorbeelden:

Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op het gebied waar het

advies/richtlijn zich op richt. Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).
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Persoonlijke relaties

Voorbeeld:

Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat kunnen
hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.

Reputatiemanagement

Voorbeelden:

Deelname aan (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever
ofandere belangenorganisaties te beschermen oferkenning te verwerven. Boegbeeldfunctie bij een
Organisatie.

Extern gefinancierd onderzoek

Voorbeeld:

Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid, fondsen of industrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.

3
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Voorbeelden:

Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies zich op richt die mogelijkheden biedt
voor ‘vermarkting’. Dit kan een bij voorbeeld een theoretisch concept ofmodel, of vernieuwde aanpak
van Organisatie en logistiek zijn, ofeen patent.

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?

Ondertekening

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

Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen
beschouwen;

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

Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen,
ijzigde of vergrote belangen

lid

Kennisvalorisatie

Overige belangen

II

III

IV

Agnes van Ardenne

Datum
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RLI BELANGENVERKLARING

Deel 1, Oordeel (door Organisatie ifl te vullen op basis van de
‘Toelichting Rij belangenverklaring’)
Print hetformuhei; oncierteken het en stuur het op naar de Rij, Postbus 20906, 2500 EX, Den Haag

Naam lid: Marleen Stikkei’

Commissie: Nieuwe markten

Advies projectleider:
geen belemmeringen voor deelname aan commissie

D
deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en besluitvorming van

dossier [naam dossier] zich uit de beraadsiaging terugtrekt

geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op

oneigenlijke beïnvloeding

D 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

Toelichting (optioneel)

Naam projectleider: j. datum: (— Paraa,ti

Oordeel Ru:
geen belemmeringen voor deelname aan commissie

D deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en besluitvorming van

dossier [naam dossier] zich uit de beraadslaging terugtrekt

D geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op

oneigenlijlce beïnvloeding

D geen deelname aan commissie mogelijlc, maar inbreng van gewenste expertise in commissie

mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het dossier

Toelichting (optioneel)

Ir. J.J. de Graeff voori(ter I?Ii datum. 2 J Paraaf

di. 1?. Ili//ebrand, algemeen secretaris Rij dat zi,;i: Z / / 2 Paraaf



Deel II, Persoonlijke gegevens aanvrager

Commissie Nieuwe Markten

Naam lid Marleen Stikker

Hoofd functie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerderefuncties heeft

Bestuurder/directeur Stichting Waag Society

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

- Lid raad van Commissarissen WPG BV - betaald

- voorzitter Stichting Cross Media Week

- lid adviesraad digicommisaris

Beschrijving van relaties en belangen

Zie voor meer informatie de Toelichting Rij belangenverkiaring’.

N.V.T.

Persoonlijke financiële belangen

Voorbeelden:

Lid van een adviescornmissie die in dienst van een bedrijfopereert op het gebied waar het

advies/richtlijn zich op richt. Directefinanciële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).

- aandeelhouder Waag Products BV

Persoonlijke relaties

Voorbeeld:

Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste collega’sj die baat kunnen

hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.
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N.V.T

Reputatiernanagement

Voo rb ed cle n:

Deelname aan (onbetaalde,) commissie om de eigen reputatie/positie, positie von dc werkgever
of andere belangenoranisa ties te bescli ermen of erkenn ing te verwerven. Boegbeeldfun ctie bij een
organisatie.

N.V.T.

Extern gefinancierd onderzoek

Voorbeeld:

Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi.,) overheid, fondsen of industrie, waarbij de

financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.

Waag society is een onderzoeksinstituut. Deel van de activiteiten worden gefinancierd door

Fondsen, door EU programma’s (Fl2020) en incidenteel dooi- NWO

Kennisvalorisatie

Voorbeelden:

Bijzondere en unieke expertise op (deel,)gebied waar het advies zich op richt die mogelijkheden biedt

voor ‘vermarkting Dit kun een bij voorbeeld een theoretisch concept of model, ofvernieuwde aanpak

van organisatie en logistiek zijn, of een patent.

Waag Society staat voor open sourrce, open data, open modellen en open kennis en vraagt geen

patenten aan
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Overige belangen

Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die, als ze belcend worden ti, uw

omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?

Ondertekening

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

Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen
beschouwen

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

IV Verkiaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen,
gewijzigde of vergrote belangen

7/,
Handtekening ieoogd lid1 _—

/

Datum

R:
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RLI BELANGENVERKLARING

Deel 1, Oordeel (door organisatie in te vullen op basis van de
‘Toelichting Rij belangenverklaring’)
Print hetformulier, onderteken het en stuur het op naar de Rij, Postbus 20906, 2500 EX, Den Haag.

Naam lid: LJ.P.M. (Léon) Frissen

Commissie: Nieuwe organisatie van markten

Advies projectleider:
geen belemmeringen voor deelname aan commissie

deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en besluitvorming van
dossier [ 1 zich uit de beraadsiaging terugtrekt

geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding

E 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

Toelichting (optioneel)

Naam projectleider: ‘. &. (f datum: Paraaf

fl(t’AS1 Dii.

geen belemmeringen voor deelname aan commissie

deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en besluitvorming van
dossier [ 1 zich uit de beraadsiaging terugtrekt

geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding

E 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

Toelichting (optioneel)

ir. ii. de Graeff voorzitter Rij datum: Z J J Paraaf

di. R. Hhllebrand, algemeen secretaris Rij datum: ( Paraaf



Deel II, Persoonlijke gegevens aanvrager

Commissie

Naam lid

H oofd functie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft

• Waarnemend burgemeester gemeente Schinnen

Nevenwerkzaamheden

Nieuwe Organisatie van markten

L.J. P. M. (Léon) Frissen

Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn

Lid Raad voor het Openbaar Bestuur (Den Haag), betaald;
Voorzitter RvT Dichterbij, zorgorganisatie (Gennep), betaald;
Lid RvC MGL-groep (onderdeel Mecom, Londen, Sittard), betaald;

‘Ç &lls€ (indhs rr, n:.-t_r-i1’ I,.-.1....ir-L

• Voorzitter RvC Brains Unlimited (project Universiteit Maastricht), betaald;
• Voorzitter Brancheorganisatie BVOR, i. c. organische reststoffenverwerkers, Wageningen,

betaald;
• Lid bestuur Maastricht School of Management, Maastricht, betaald.

Beschrijving van relaties en belangen

Zie voor meer informatie de ‘Toelichting Rij beiangenverklaring’.

N. v. t.

Persoonlijke financiële belangen

Voorbeeiden:

Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op het gebied waar het

advies/richtlijn zich op richt Directefinanciële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).

N.v.t.
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Persoonlijke relaties

Voorbeeld:

Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat kunnen
hebben bi] een bepaalde uitkomst van een advies.

N. v. t.

Reputatiemanagement

Voorbeelden:

Deelname aan (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever
ofandere belangenorganisaties te beschermen oferkenning te verwerven. Boegbeeldfunctie bij een
organisatie.

N. v. t.

Extern gefinancierd onderzoek

Voorbeeld:

Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid, fondsen ofindustrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek

N. v. t.
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Voorbeelden:

Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies zich op richt die mogelijkheden biedt
voor ‘vermarkting’ Dit kan een bij voorbeeld een theoretisch concept ofmodel, ofvernieuwde aanpak
van Organisatie en logistiek zijn, of een patent

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?

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

Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen
beschouwen;

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

IV
Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen,
gewijzigde of vergrote belangen

Kennisvalorisatie

N. v. t.

Overige belangen

N. v. t.

Ondertekening

II

Datum t ol. Wj
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