
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 Ru, Postbus 20906, 2500 EX, Den Haag.

Naam lid: drs. K.J. Poppe

Commissie: Voedselbeleid

Advies projectleider:
geen belemmeringen voor deelname aan commissie

E
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

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)

Met inachtneming van het op p. 2 beschrevene over inzet beleidsinstrument onderzoek door de Rijksoverheid.

Naam projectleider: Ir. H. Koutstaal datum: 13-03-2017 Paraaf

Oordeel Rij:
geen belemmeringen voor deelname aan commissie

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

fl 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 expertîse in commissie
mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het dossier

Toelichting (optioneel)

fr J.J. de Graeff, voorzitter Rij datum: /17 /3 J ci7 Paraaf

dr. R. Hittebrand, algemeen secretaris Rij datum: Paraaf: /
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Deel II, Persoonlijke gegevens aanvrager

Commissie Voedsetbeleid

Naam lid drs. KJ. Poppe

Hoofdfunctie(s]

Onderzoeksmanager bi] Wageningen Economic Research

N eve nwerkzaamhed en

Lid Algemeen Bestuur SMAL — zelfstandig Onkostenvergoeding
bestuursorgaan dat de
biologische landbouw
certificeert

Lid Provinciale Provincie Zuid-Holland Onkostenvergoeding
Adviescommissie
Leefomgevingskwalitei
t

Voorzitter Foundation eRNAC (European Onbetaald
Research Network for
Agricultural Cooperatives)

Voorzitter Steering Group EuroChoices Onbetaald
(journal) of the European
Association of Agricultural
Economists

Secretary-Treasurer European Agricultural and Onbetaald
Applied Economics
Publications Foundation

Voorzitter Flspace Foundation ton Onbetaald
platforms for ICT solutions in
agriculture and logistics]

Mede-eigenaar Maatschap Erven JK. Poppe — Resultaat-afhankelijk
De Maasvlakte (20 ha inkomen
akkerbouwbedrij

Beschrijving van relaties en belangen
De relatie met onderzoek (Wageningen UR) levert inbreng uit onderzoek voor het advies op, maar
kan ook uitgelegd worden als een lobby voor meer onderzoek in het geval het advies sterk te
nadruk zou leggen op inzet van het beleidsinstrument Onderzoek door de rijksoverheid.

Persoonlijke financiële belangen
Geen

Persoonlijke relaties
Geen

Reputatiemanagement
Zie boven inzake relatie met onderzoek
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Extern gefinancierd onderzoek
Hier niet van toepassing

Kennisvalorisatie
Zie boven, er wordt vanuit mijn achtergrond en netwerk kennis ingebracht vanuit Wageningen

UR.

Overige belangen
Geen

Ondertekening

Verklaart kennis te hebben genomen van de Rij 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

Handtekening bern

Datum: 16 februari 2017
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RU BELANGENVERKLARING

Deel T, Oordeel (door organisatie in te vullen op basis van de
‘Toelichting Rij belangenverklaring’)
Print hetformulier, onderteken het en stuur het op naar de Ru, Postbus 20906, 2500 EX, Den Hoog.

Naam lid: Ir. M. Demmers MBA

Commissie: Voedselbeleid

Advies projectleider:
geen belemmeringen voor deelname aan commissie

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

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]

Naam projectleider: Ir. H. Koutstaal datum: 13-03-2017 Paraafi tU
Oordeel Ru:

geen belemmeringen voor deelname aan commissie

deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en besluitvorming van
dossier [naam 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]

J.J.deGraeff’oorzitterRti datum: /i /3 / 2 ‘7 Paraaf

dr. R. Hiliebrand, algemeen seiretaris Rij datum: Pa raaf



Deel II, Persoonlijke gegevens aanvrager

Commissie Voedselbeleid

Naam lid Ir. M. Demmers MBA

Hoofdfunctie(s)

Graag omvang perfunctie vermelden als u meerderefuncties heeft

k...ti- .k.

Nevenwerkzaamheden

Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn

... c.v .2. ïQ.
±.2 ct

........

Beschrijving van relaties en belangen

Zie voor meer informatie de ‘Toelichting Ru belangenverklaring’.

G2 - Let CLW2.

Ce). iU
)C L)C(j- Q7(& l’J2 1YL€Z

cÏ&

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).

2



Persoonlijke relaties

7

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.

DC- olw’c

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.

Kennisvalorisatie
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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, of een patent

Overige belangen /4v’ ?
Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die, als ze bekend worden u, uw
omgeving of de Organisatie fl verlegenheid kunnen brengen?

s clvf cctr
,-eoGx?

1/ -

tC)lt

‘uw jc-a ec&.

c / )IOo

J’

Ondertekening

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

II
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

Datum: ‘10
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RLI 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 Ru, Postbus 20906, 2500 EX, Den Haag.

Naam lid: I.Y.R. Odegard MSc

Commissie: Voedselbeleid

Advies projectleider:
geen belemmeringen voor deelname aan commissie

E
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

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: ir. H. Koutstaal datum: 13-03-2017 Paraaf

Oordeel Rij:
geen belemmeringen voor deelname aan commissie

E
deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en besluitvorming van
dossier [naam dossieri 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. f.1. de Graeff voorzitter Rij datum: )% / /D/ Paraaf

dr. R. Hiitebrand, aigeneen secretaris Rij datum: t Pctraaf



Deel II, Persoonlijke gegevens aanvrager

Commissie Voedselbeleid

Naam lid l.Y.R. Odegard MSc

Hoofdfunctie(s)

Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft

Senior onderzoeker/adviseur ketenanalyse bij CE Delft

Nevenwerkzaamheden

Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn

Junior-raadslid Ru (vergoeding wordt betaald aan CE Delft)

Beschrijving van relaties en belangen

Zie voor meer informatie de ‘Toelichting Rli belangenverklaring’.

n.v.t.

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).

n.v.t.

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.
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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 of industrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.

Bij CE Delft betrokken bij onafhankelijk milieukundig onderzoek en advies op het gebied van
voedselbeleid, voornamelijk gefinancieerd door NGO’s. Ook betrokken bij onderzoek en advies voor
bedrijven en overheden, waarbij geen sprake is van belangenverstrengeling.

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 of model, of vernieuwde aanpak
van organisatie en logistiek zijn, ofeen patent.

Kennis uit het advies is mogelijk nuttig in toekomstig onderzoek.
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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?

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

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

n.v.t.

Ondertekening

II

III

Handtekening beoogd lid

Datum:
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