
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: Joks Janssen

Commissie: Erfgoed in transitie

Advies projectleider:
geen belemmeringen voor deelname aan commissie

deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en besluitvorming van
E dossier ‘Erfgoed in transitie’ zich uit de beraadsiaging 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 Coptioneel)

orJ

1

datum: / /7
datum:

Naam projectleider: Dr. TB.C. Zwanikken

Oordeel Rij:
geen belemmeringen voor deelname aan commissie

datum: Paraafi

deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en besluitvorming van
dossier ‘Erfgoed in transitie’ zich uit de beraadslaging 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)

ir. J.J. de Graef’f voorzitter Rij

dr. R. Hitte brand. algemeen secretaris Rij

Paraaf

Paraaf
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Deel II, Persoonlijke gegevens aanvrager

Commissie Erfgoed in transitie

Naam lid Joks Janssen

Hoofdfunctie(s)

Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft
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Nevenwerkzaamheden 7 /
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn (‘& 2
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Beschrijving van relaties en belangen i’Jfr’i//H --eî4

Zie voor meer informatie de ‘Toelichting Ru 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.

AiL.

Reputatiemanagement

Voorbeelden:

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

AF

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

Zijn er voor het overige hij u of in uw omgeving nog belangen die, als ze bekend worden u, uw

omgeving of de Organisatie fl verlegenheid kunnen brengen?

/LU47

Ondertekening

Verklaart kennis te hebben genomen van de Rli Code ter voorkoming van oneigenlijke

beïnvloeding door belangenverstrengeting;
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IV

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

Datum:
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RLI BELANGENVERKLARING

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

Naam lid: Co Verdaas

Commissie: Erfgoed in transitie

Advies projectleider:
geen belemmeringen voor deelname aan commissie

deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene hij behandeling en besluitvorming van
dossier ‘Erfgoed in transitie’ 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: Dr. T.H.C. Zwanikken datum: ‘
Paraaf

2ot--
Oordeel Ru:

E geen belemmeringen voor deelname aan commissie

Ei
deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en besluitvorming van
dossier ‘Erfgoed in transitfe’ zich uit de beraadsiaging terugtrekt

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

Ei
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 Grcieff, voorzitter Rij datum: / / 7 ) I Pciraaf /
di R. Hiitebrand, algemeen secretaris Rij datum: 72 Paraaf /

/



Deel II, Persoonlijke gegevens aanvrager

Commissie Erfgoed in transitie.

Naam lid Ce Verdaas

Hoofdfunctie(s)

Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft

Adviseur Over Morgen,

Nevenwerkzaamheden

Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn

voorzitter Mijnraad, voorzitter Wadden Sea Board, voorzitter Provinciale Raad Omgevingsbeleid Gelderland

Beschrijving van relaties en belangen

Zie voor meer informatie de ‘Toelichting Ru belangenverklaring’.

Ik heb op dit onderwerp geen bijzondere relaties of belangen, behalve dat in een enkel project het
thema cultureeL erfgoed uiteraard een onderwerp van gesprek is, bijvoorbeeld bij een
gebiedsontwikkeling of het maken van een omgevingsvisie of omgevingsplan.

Persoonlijke financiële belangen

Voorbeelden:

Ik heb geen persoonlijk belang op dit moment. Wel ben ik woonachtig in een Rijksmonument, steenfabriek
De Bunswaard te Beuningen. Dit moment is in het verleden gerestaureerd met subsidie van Rijk en/of
provincie en heeft nu de bestemming wonen. Voor zover mij bekend heb ik geen direct financieel belang:
de schoorsteen blijft eigendom van Stichting BOEI als projectontwikkelaar en voor het onderhoud van ons
huis zijn wij als bewoners zelf verantwoordelijk.
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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.

Niet van toepassing

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.

Niet van toepassing

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.

Niet van toepassing
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Kennisvalorisatie

Voorbeelden:

Bijzondere en unieke expertise op fdeel)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 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;

Niet van toepassing

Overige be’angen

Niet van toepassing

Ondertekening

II

III

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

Handtekening beoogd lid

Verdaas

Datum: 19 juli 2017
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