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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:

C ‘‘i
I1J %Jj.

ii

Commissie: Grondbeleid

Advies projectleider:

LJ

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

E

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: Tim Zwanikken

Paraaf

datum:

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 beraadsiaging terugtrekt

fl

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

D

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

Toelichting (optioneet)

ir. J.J. de Graeff voorzitter Rij

datum:

/C/_ t

dr. R Hit1eb,an algemeen secretaris Rij

datum.-
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t

t
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Deel 11, Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie

Grondbeleid

Naam lid

ii

p

7 b’

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

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

tZJT,E’L

Beschrijving van relaties en belangen
Zie voor meer informatie de Toehchting Rij belangenverldaring’.

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

(cW

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
of andere 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 kun hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek

Kennisvalorisatie
3

Voorbeelden:
biedt
Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies zich op richt die mogelijkheden
aanpak
vernieuwde
of
del,
concept
ofmo
een
theoretisch
voor ‘vermarkting Dit kon een bij voorbeeld
van organisatie en logtstiek zijn, ofeen patent

Overige belangen
worden u, uw
Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die, als ze bekend
brengen?
kunnen
nheid
omgeving of de organisatie in vertege

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

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

III

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

IV

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

Handtekening beoogd lid

Datum:
4

c,

_,

RLI BELANGENVERKLARING
Deel 1, Oordeel (door organisatie in te vullen op basïs van de
‘Toelichting Ru belangenverklaring’]
Print het formulier, onderteken het en stuur het op naar de Rij, Postbus 20906,2500 LV, Den Haag.

Naam lid:
Commissie: Grondbeleid
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 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)

Naam projectleider: Tim Zwanlkken

datum:

Paraaft

Oarjieel 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 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]

It. JJ. de Graeff voorzitter Rij

datum:

/C/.,2

dr. R. Hillebrand, algemeen secretaris Ru

datum:

J’—l2-—
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Deel II, Persoonlijke gegevens aanvrager
Grondbeleid

Commissie

._....

Naam lid
Hoofdfunctie(s]
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerderefuncties heeft

&tt L
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fZC

Nevenwerkzaamheden
ofonbetaald zijn

ZZZ.EZ4 ,
Beschrijving van relaties en belangen
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/richdijn zich op richt Directe financiële belangen in een bedrijf(aandelen of opties).

-

a&(

h4 /L4 %4
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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

t1-vc
Reputatiemanagement
Voorbeelden:
Deelname aan (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever
ofandere belangenorganisaties te beschermen oferkenning te verwerven. Boegbeeldfuncde bij een
organisatie.

/t
(L
Extern gefinancierd onderzoe]

S

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

tvc

Kennisvalorisatie
3

Voorbeelden:
Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies zich op richt die mogelijkheden btedt
voor ‘vermarkting Dit kan een bij voorbeeld een theoretisch concept ofmode!, ofvernieuwde aanpak
van organisatie en logistiek zijn, ofeen patenc

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 verlegenheld kunnen brengen?

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

Verkiaart 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

Handtekening beoogd
5

Datum;

2y

—
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RLI BELANGENVERKLARING
Deel 1, Oordeel (door organisatte in te vullen op basis van de
‘Toelichting Rij bela nge nverklarfng’)
Print hetformulier, onderteken het en stuur het op naar de Rb, Postbus 20906, 2500 EX, Den Haag.

Naam lid: de heerA. fAeisso) Boelman
Commissie: Grondbeleid
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]

A’aam projectleider:

datum:

Para afi

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 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)

Ir. ii. de Graeff vaor:!lter Rij
dr. R. Hhtebrand, algemeen secretaris Pil

dalum;

datum.
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Deel 11, Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie
Naam lid

Rij-commissie Grondbeleid.
Aeisso Boelman

Hoofdfuncde[s)
• Director fakton B.V.

Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft

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

Beschrijving van relaties en belangen
Zie voor meer informatie de Toelichdng Rij belangenverklaring’.

Persoonlijke financiële belangen
Ik heb geen persoonlijke financiële belangen bij het functioneren als commissielid.

Voorbeelden:

Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrfopereert op het gebied waar het
advies/richtlijn zich op richt Directefinanciële belangen in een bedri)f (aandeten ofopties).

2

c

Persoonlijke relaties
Ik heb geen persoonlijke relaties die invloed hebben op het functioneren als commissielid.
Voorbeeld:
Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste collega’s] die baat kunnen
hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.

Reputatiemanagement

-

Ik heb geen doelstelling op het gebied van reputatiemanagement bij het functioneren als
commissielid.

Voorbeelden:
Deelname aan (onbetaatde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever
ofandere belangenorganisaties te beschermen oferkenning te verwerven. Boeg beeldfunctie bij een
organisatie.

Extern gefinancierd onderzoek
Ik ben niet betrokken bij extern gefinancierd onderzoek dat invloed heeft op het functioneren als
commissielid.

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

Kennisvalorisatie
Ik heb geen belang hij kennisvalorisatie dat invloed heeft op het functioneren als commissielid.
Voorbeelden:
Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies zich op richt die mogelijkheden biedt
voor ‘vermarkting Dit kan een hij voorbeeld een theoretisch concept of model, ofvernieuwde aanpak
van organisatie en logistiek zijn, of een patent

3

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
t

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

II

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

til

Verklaart naar eer en geweten luerboven een opsommzng 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 beo

Datum:
-

(- 26

4

REl 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: mevrouw drs. H.M.A. (Heleen] Aarts MRE
Commissie: Grondbeleid

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

ci

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:

Paraaf

Oordeel Rij:
.

geen belemmeringen voor deelname aan commissie

c- c,LL.
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ci

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

ci

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

ci

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

Toelichting (optioneel)

b ii. de Groejf voorzitter Rij

datum:

f

di’. R. Hillebiand, algemeen secretaris Ru

datum:
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Deel II, Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie
Naam lid

grondbeleld....................

.,,

Hoofdfunctie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerderefuncties heeft
..._.dlrecteur gebledsontwikkeling amvest

-

Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn
.......voorzltter dagelijks en algemeen bestuur van de stichting kennis gebiedsontwikkeling TU Delft (onbetaald]

Beschrijving van relaties en belangen
Ik ben bij Amvest dagelijks bezig met de ontwikkeling van woongebieden en gebouwen in
Nederland.

Wij werken samen met gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en maatschappelijke organisaties.

Bij de ontwikkeling van gebieden nemen wij zelf grondposities in, wij kopen grond van gemeenten
of derden of doen mee aan tenders.

Ik heb in mijn werk dus dagelijks te maken met het grondbeleid van verschillende gemeenten en het
wettelijke kader.

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).
Mijn enige bron van inkomsten is mijn dienstverband bij Amvest In de functie bij amvest heb ik te
maken met het grondbeleid en de werking daarvan.

2

Persoonlijke relaties
Voorbeeld:
Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste collegas) die baat kunnen
hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.
De werking van het grondbeleid heeft effect op alle sta keholders die zich bezig houden met de ontwikkeling
van gebieden en gebouwen. Dus ook op Amvest Maar niet directer dan dat

Reputatiemanagement
Voorbeelden:
Deelname aan (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever
ofandere belangenorganisaties te beschermen oferkenning te verwerven. Boegbeeldfunctfe bij een
Organisatie.
Bij Amvest werken wij met een gedragscode. Wij werken volgens de codes van Neprom en IVBN en een
eigen gedragscode. Daarin is veel aandacht voor integriteit, transparantie en uitlegbaar gedrag.
Deelname aan de commissie grondbeleid vind ik van belang om een bijdrage te leveren aan een
inhoudelijk debat en een werkb oor wettelijk kader, voor alle actoren in het ruimtelijke domein. De
reputatie van Amvest is daarbij geen doel.

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

3

&

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
Niet van toepassing

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

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:

2 t’L -%
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