
RLI BELANGENVERKLARING

Deel 1, Oordeel (door Organisatie Îfl 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: Prof, Dr. Lorike Hagdorn

Commissie: Mobiliteit

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

rIj geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie
mogelijk door middel van hoorprocedure hij de behandeling en besluitvorming van het dossier

Toelichting (optioneel)

Naam projectleider: ir. F. W. (Folmer) de Haan

Oordeel Rli:

J geen belemmeringen voor deelname aan commissie

datum: 31januari2017

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

Lj
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, voorzitter Rij

cfr R. Hhtlebrand, algemeen retaris Rij

datum: q /ç ) i

datum: ffr/t 7
Paraaf’ o122

Paraaf

van
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Deel II, Persoonlijke gegevens aanvrager

Commissîe Mobiliteit

_________________

Naam lid Prof. dr. Lorike Hagdorn.__

Hoofdfunctie(s)

Graag omvang perfunctie vermelden als u meerderefuncties heeft

Nevenwerkzaamheden

Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn

Bijzonder hoogleraar logistiek netwerken, VU, betaald

Commissaris van Tilburg Bastianen BV, betaald

Commissaris Nederlands Loodswezen BV, betaald

Commissaris Evïdes, betaald

Raad van Toezicht AllesktTs BV, betaald

Raad van Advies Innovatiecentrale, betaald

Raad van Toezicht Pulsar Academie, onbetaald

Raad van Toezicht Theater Rotterdam, onbetaald

Bestuur Centrum voor Wiskunde en Informatica, onbetaald

Diverse advieswerkzaamheden,, betaald

Beschrijving van relaties en belangen

Commissaris van Tilburg Bastianen BV: van Tilburg Bastianen is dealer van personenauto’s en
trucks.

Raad van Advies Innovatiecentrale. De Innovatiecentrale stimuleert en realiseert het testen van
innovaties in de automotive sector en op het gebied van mobiliteit.

Bestuur Centrum voor Wiskunde en Informatica. CWI verricht wetenschappelijk onderzoek oa op
het gebied van verkeer en mobiliteit

Diverse advieswerkzaamheden, oa bij Count, wereldwijd bedrijf met innovatieve logistieke
diensten.

2



Persoonlijke financiële belangen

De belangen zijn allemaal zeer indirect Zie hierboven voor de beschrijving van de relaties en
belangen. Vergoedingen zijn allemaal vaste bedragen. Dus geen winstdeling, succesfee oid.

Persoonlijke relaties

Echtgenoot Adriaan Hagdorn, bedrijfsjurist NS

Voorbeeld:

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

Reputatiernanagement

N.v.L

Voorbeelden:

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

Extern gefinancierd onderzoek

N.v.t.

Voorbeeld:

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

Kennisvalorïsatie

N.v.L

Voorbeelden:

Bijzondere en unieke expertise op (deeijgebied waar het advies zich op richt die mogelijkheden biedt
voor ‘vermarkttng’ Dit kan een bij voorbeeld een theoretisch concept ofmodel, ofvernieuwde 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 in verlegenheid kunnen brengen?

Niet bekend

Ondertekening

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

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
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Handtekening beoogd lid

Datum: 2 C ucî 2oÏ
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RLI 3ELANGENVERKLARING

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: J.G.W.(Jeroen) Kok

Commissie: Mobiliteit

Advies projectleider:
geen belemmeringen voor deelname aan commissie

deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en besluitvorming van
dossier [naam dossierJ zich uit de beraadslaging 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: ir f. W. (folmer) de Haan datum: t 444I 7
Oordeel Rli:

] geen belemmeringen voor deelname aan commissie

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

ci 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)

datum: /ç’/ 1

Paraaf’

Ir. J.J. de Graeff voor:itter Rij Paraaf

dr R. Hillebrand, algemeen secretaris Rij Paraaf



Deel II, Persoonlijke gegevens aanvrager

Commissie Mobiliteit.. ..... -

Naam lid J.G.W.Oeroen) Kok - ....

Hoofdfi.inctie(s)

Graag omvang perfunctie vermelden als u meerderefuncties heeft

Directeur Rebel Transit&Tickeung BV (30%)

Directeur Bluebrldge Transactions Holding BV (40%)

Directeur ETM BV (10%)

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

Voor2itter European Travel Council, betaald

Beschrijving van relaties en belangen

Rebel Transit & Ticketing en ETM BV werken alleen voor buitenlandse klanten, dus geen relatie
met het werk van Rij. Bluebridge Transactions levert een back-office oplossing voor Translink
Systems in Amersfoort.

Persoonlijke financiële belangen

Ik heb geen andere belangen dan in de bedrijven hierboven genoemd.
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Persoonlijke relaties

Geen

Reputatiemanagement

Geen

Extern gefinancierd onderzoek

Geen

Kennisvalorisatie

Geen
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Overige belangen

Nee

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;

fl1
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

2017
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RLI BELANGENVERKLARING

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

Naam lid: 3vtart ‘WftCem 13ernart(us £;tbl3en

Commissie: Mobiliteit

Advies projectleider:
geen belemmeringen voor deelname aan commissie

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

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

IE
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. F. W (folmer) de Haan datum:
‘

Oordeel Rij:

Ei geen belemmeringen voor deelname aan commissie

“1

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

jt. ii. de Graeff voorzitter Rij

di R. Hillebrand, algemeen seci ctaris Rij

datum: / 5 ) ‘Ii

datum: / Ç

Paraaf

Paraaf

‘Dïgitaal ingevuld, hopelijk is datgeen probleem.
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Deel 11, Persoonlijke gegevens aanvrager

Commissie Mobiliteit . ..

Naam lid SMart WilTem Bernardts £vben

Hoofdftinctie(s]
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerderefuncties heeft

9’4Sc Stucfent IndiistriafEcofogy

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

Woorcfvoertfer Çroene Çeneratie NI, onbetaafd

Initiatiefnemer Sustainalile Business Battte £eicfen - Ven l-taag, anhetaatcC

Beschrijving van relaties en belangen

Çeen re(evante retaties of Lefangen m.b.t. commissie moliititeit. ‘Mogefijkerwijs
zafik geéurende liet geliete traject betrokken kunnen raken hij dEe commissie
Economie & Vuurzaamkeic[’van V66 £eicfe’n. VIt is fiecCen nog niet liet geval
maar cfeefdit aCvast wet

Persoonlijke financiële belangen

Çecn

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.

Çeen.
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Reputatfemanagement

Voorbeelden:

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

geen. Ve Çroene Çeneratie 2II huud zich bezig met d integratie van
dinirzaamheic(in liet onderwijs. ‘Dit staat ver van liet tfierna mobititeit.

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

Çeen,

Kennisvalorisatie

Voorbeelden:

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

Çee7’z.

Overige belangen

Zijn er voor het overige bîj u of in uw omgeving nog belangen die, als ze bekend worden u, uw
omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?

Il ben een niet actief CÉc(van V66. 3-tet is mogelijk ctat ikgedïtrencte liet
verkiezingstraject en daarna meer betrokken raak bij tfepartij. Eercfer zatik
cûin een roCspeten binnen de £ekfse regio.
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Ondertekening

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

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: 16-01-2017
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RLI 3ELANGENVERKLARING

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, Postbus2O9O6,2500 EX, Den Haag.

Naam lid: ir. A.G. (Annemieke) NijhofMBA

Commissie: Mobiliteit

Advies projectleider:
geen belemmeringen voor deelname aan commissie

fl
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)

Naam projectleider: ir. F. W (folmer) de Haan datum: 19

Oordeel Rli:
geen belemmeringen voor deelname aan commissie

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

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

n 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 (optioneet)

Ir. ii. de Graeff voorzitter Rij

di. R. Hillebrand, algemeen secretaris Rij

datum: — ? 17 Paraaf ati 1

datum: 7 .—Ç— j Paraaf(77

Paraaf



Deel II, Persoonlijke gegevens aanvrager

Commissie Mobïliteit. ..... ..

Naam lid Ir. A.G. (Annemieke) Nijhof MBA

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

CEO Tauw Group bv

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

Lid Raad van Commissarissen De Nederlandsche Bank (bezoldigd)

Lid Raad van Commissarissen Evides (bezoldigd)

Lid Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (bezoldigd)

Lid Supervîsory board KNMI (onbezoldigd)

Lid Raad van Toezicht ARK (onbezoldigd)

Lid Maatschappelijke Adviesraad RIVM (onbezodlïgd)

Beschrïjving van relaties en belangen

Zie voor meer informatie de Toeiichting Rij belangenverklaring’.
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Persoonlijke financiële belangen

Voorbeelden:

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

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

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 bijeen
organisatie.

Extern gefinancierd onderzoek

Voorbeeld:

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

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?

Neen

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:

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

1V
Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen,
gewijzigde of vergrote belangen

H Utekenin beoogd id

Datum: 27 februari 2017
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RLI 3ELANGENVERKLARING

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: ‘)4A5
Commissie: Mobiliteit

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. F. W. (Folmer) de Haan datum: 28 t ‘t 7
Oordeel Rij:

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 commissîe mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie
mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het dossier

Toelichting (optioneel)

Ir. 11 de Graeff voorzitter Ru

dr. R. ffillebrwid, algemeen secretaris Ru

datum:

datum: 7 —

Paraaf 6/1
Paraaf

Paraaf



Deel II, Persoonlijke gegevens aanvrager

Commissie

Naam lid

Hoofdftinctie(s)

Graag omvang perfunctie vermelden als u meerderefuncties heeft

L4k...tL

Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald o onbetaald zijn

k2 .P4.AP

t44

fl1 . ..

Beschrijving van relaties en belangen

Zie voor meer informatie de ‘Toelichting Rij belangenverk]aring’.

4& 2/

Persoonlijke financië1€ belangen i2 J
I’%PftL

Voorbeelden: 13tktJtYL4.,

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).

4 4_(

Mobiliteit .
(.. ....t” .4 ...

]

LW
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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.

Etern gefinancierd onderzoek

Voorbeeld:

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

Kennisvalorisatie
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Voorbeelden:

Bijzondere en unieke expertise op (deet)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 1fl veriegenheid kunnen brengen?

Ondertekening

t 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;

lii
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 meiden indien er tussentijds sprake is van nieuwe verdwenen,
gewijzigde of vergrote belangen

Handtekening beoogd

r
Datum: tq’ ]NtAAL7 2i’tZ
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