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:

LQJ2- rcf ej

c

-

Commissie:

çs

%d

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 beraadslaging 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:

/eZr

Lf’t.

datum:

Paraafi(l

tcS’ 7Ç —ZÔ/

Oordeel Rli:
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

D

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)

ir. J.J. de Graeff voorzitter Rij

datum:

?j

dr. R. Hillebrand, algemeen secretaris Rij

datum:

2

-

Paraaf

-

Ç— 2oi

7

0

faraaf
1

Deel II, Persoonlijke gegevens aanvrager
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Commissie
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Naam lid
Hoofdfunctie(s]
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft

L LI

.n

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn
C1C

.5

.

.

E...

Ji_
Beschrijving
van relaties en belangen

Zie voor meer informatie de ‘Toelichting Rij belangenverklaring’.
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Persoonlijke financiële belangen
Voorbeelden:
Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijf opereert op het gebied waar het
advies/richtlijn zich op richt Directefinanciële belangen in een bedri)f (aandelen ofopties).
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(Q4q:

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.
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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
3

t

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.
,.

t-i./
ty- L1

-.

t<,,

L.

)

v

,

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?

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;
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:

/

RU BELANGENVERKLARING
Dee’ 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: Pieter Hooimeijer
Commissie: Gezonde stad

Advies projectleider:
geen belemmeringen voor deelname aan commissie

fl

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

EJ

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:

/

datum:

Para af

Oor eel Ru:
geen belemmeringen voor deelname aan commissie

EJ

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

ir. ii. de Graeff voor.itter Rij

datum:

de. R. Hitiebrand, aigem een secretaris Rij

datum:
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Deel II, Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie

Gezonde Stad

Naam ]id

Pieter Hooimeijer

Hoofdfunctie(sJ
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft
Hoogleraar Sociale Geografie, Voorzitter Departement Sociale Geografle en Planologie (1,0).
Wetenschappelijk directeur programma Verbinden van Duurzame Steden (NWO
Lid van de RLI

—

+

Ministerie l&M)

—

onderdeel hoofdfunctie

onderdeel hoofdfunctie

Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald zijn
Voorzitter Scientific Advisory Board joint Programming Initiative (JPI] Urban Europe namens NOW (niet betaald].
Voorzitter Wetenschappelijke Advies Commissie van het Nederlands Interdistiplinair Demografisch Instituut van de KNAW (niet betaald)
Voorzitter Adviesraad Onderzoeksinstituut OTB van de TUDeIft (niet betaald].
Visitator van Woningcorporaties bij Raeflex (betaald)

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).
Geen

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.
Ik ben leidinggevende van twee functionarissen die direct betrokken zijn als netwerkmanager en
als onderzoeker in de Citydeal Utrecht Health Hub. Zij hebben belang bij het onderwerp, maar niet
bij bepaalde uitkomsten van het advies.

Reputatiemanagement
Voorbeelden:
Deelname aan (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever
of andere belangenorganisaties te beschermen of erkenning te verwerven. Boegbeeldfunctie bij een
Organisatie.
Geen

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.
Ik participeer niet direct in onderzoek in het kader van City Deals, maar ben wel leidinggevende van
mensen die daar een deel van hun financiering aan te danken hebben. Een kritische beoordeling
van de Utrecht City Deal zou via een omweg (bv afnemende politiek steun) hun belangen kunnen
schaden

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.
Ik zie geen specifieke onderdelen die zouden kunnen leiden tot ‘vermarkting’, en mijn departement
heeft gen belang bij beleidsaanbevelingen die uit het advies zullen komen.

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?
Nee
3

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;
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
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Datum: 2 1-2-2017
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RLI BELANGENVERKLARING
Deel T, Oordeel (door Organisatie ifl te vullen op basis van de
‘Toelichting Rli belangenverklaring’]
Print het formulier, onderteken het en stuur het op naar de Rij, Postbus 20906, 2500 EX, Den Haag.

Naam lid:

[1.

L).

Commissie:

lcç’vcJe

5fzcJ

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 beraadslaging 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:

datum:

—

Paraaf

Oordeel Ru:

g

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

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. J.J. de Graeff voorzitter Rij

datum:

dr. R. Hillebrand, algemeen secretaris Rij

datum:
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Deel II, Persoonlijke gegevens aanvrager
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Commissie

€..

Naam lid

.

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

L_..c.t Ro
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C

N evenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn

È.l.
Lis..

Beschrijving van relaties en belangen
Zie voor meer informatie de ‘Toelichting Rij beiangenverkiaring’.

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 of opties).

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./

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.

f.

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.

N.v.r

Kennisvalorisatie
3

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

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 fl 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;
III

IV

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

Datum:
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RU 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: Sybren Bosch
Commissie: Stad als gezonde habitat
Advies projectleider:
geen belemmeringen voor deelname aan commissie

E

deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en besluitvorming van
dossîer [naam dossierJ zich uit de beraadslaging 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:

12’i.

datum:

29

Ô’,

Paraafi

-

Oordeel Rij:
geen belemmeringen voor deelname aan commissie
deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en besluitvorming van
dossier [naam dossierj zich uit de beraadsiaging terugtrekt

E

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]

de Graeff voorzitter Rij

datum:

d R. Hiltebrand, algemeen secretaris Rij

datum:
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Deel 11, Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie
Naam lid

Stad als gezonde habitat
Sybren Bosch

Hoofdfunctie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft
Consultant Circulaire Economie 1 Copper8
Junior-Raadslid 1 Ru
Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald zijn
Nederlandse Basketballbond 1 diverse nevenfuncties binnen arbitrage & opleidingen

Beschrijving van relaties en belangen
Zie voor meer informatie de ‘Toelichting Rij beiangenverklaring’.

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 of opties).
Geen belangen.

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.
Geen belangen.

2

Reputatiemanagement
Voorbeelden:
Deelname aan (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever
of andere belangenorganisaties te beschermen of erkenning te verwerven. BoegbeeÏdfunctie bij een
organisatie.
Geen belangen.

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.
Geen belangen.

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, of een patent
Vanuit Copper$ voeren wij advieswerkzaamheden uit op het raakvlak van circulaire
economie en aanbesteding. Wij adviseren daarin ook lokale overheden. In dat advies komt
het thema gezondheid af en toe zijdelings aan de orde. Wanneer het Rlî-advies een uitspraak
doet over de rol van lokale overheden, kan bij werkzaamheden vanuit Copper8 waar
gezondheid ter sprake komt, verwezen worden naar het Ru-advies.

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 belangen.

3

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;
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: 21 februari 2017
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