B elangenverklaring
In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de
Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl), ‘ordt alle beoogd betrokkenen bij
de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen
gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te
retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4, bij
‘insturen’.
Let op: Alle invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplicht. Zijn er geen
nevenwerkzaamheden, financiële of andere belangen te melden, dan graag
invullen dat u deze niet heeft. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt
u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.
Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens
Commissie

Luchtkwaliteit

Naam lid

Prof Dr A. Burdorf

Hoofclfunctie(s
Gracigfiinctien aam en werkgever vermelden en bij in eerdere functies de onwang perfunctie
Afdelingshoofd
Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg
Erasmus MC
Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vernielden en of deze betaald ofonbetaald zijn

1. Lid Raad van Toezicht VeiligheïdNL
(vergoeding vergaderingen naar werkgever)
2. Lid Raad van Toezicht Kenniscentrum Arbeidsrelevante Luchtwegaandoeriingen
(geen vergoeding)
3. Voorzitter programmaraad AKC Kenniscentrum
(vergoeding naar werkgever)
4. Lid ZonMW commissie Vakkundig aan het Werk
(vergoeding naar werkgever)

1

Beschrijving van relaties en belangen
Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf Transparantie in relaties en belangen
van de Code.

Persoonlijke financiële belangen
Voorbeelden:
Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijf opereert op het gebied waar
het advies ofde richtlijn zich op richt.
Directe financiële belangen in een bedrijf(aan delen ofopties).
niet van toepassing

Persoonlijke relaties
Voorbeeld:
Mensen uit directe omgeving fzoalsfainilieleden, partnei; vrienden, naaste collega’sj die boot
kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.

nvt

Reputatiemanagement
Voorbeelden:
Deelname aan een (otibetaalde commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de
werkgever ofandere belangenorganisaties te beschermen of om erkenning te verwerven.
Boeg beeldfun ctie bij een patiënten- ofberoepsorgan isatie.

nvt

2

Extern gefinancierd onderzoek
Voorbeeld:
Deehiame aan onderzoek gefinancierd door (semi-) ove rheid,fondsen of industrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.

geen onderzoek op dit terrein via overheid, industrie of anderen

Kennisvalorisatie
Voorbeelden:
Bijzondere en unieke expertise op (deegebied waar liet advies ofde richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kan een medisch product, procedure ofinterventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept of model, of vernieuwde aanpak van organisatie
en logistiek.
Eigendom van een patent van een product.

nvt

Overige belangen
Zijn er voor heL overige hij u ofin uw omgeving nog belangen die als ze bekend worden u,
uw omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?
-

-

nvt

3

Ondertekening
1.

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

11.

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

[II.

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

-

19december2017

Insturen

Ii wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier te printen, te ondertekenen en in te scannen,
en het document vervolgens per e-mail te sturen naar verlclaringen@gr.nl.

Bewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand
bewaart ii door te ldikken op bestand/opslaan pdO. Indien er in de toekomst
wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen
naar de Gezondheidsraad.

4

Oordeel leiding Gezondheidsraad
Naam

t

Hffî

(.tc.’V

/. LU4cfr

Commissie

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.
deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene zich hij behandeling en
besluitvorming van dossier [naam dossier] 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
dossien

Naam

(JCr. Ç,

fl,iC

t

Functie

Datum

?
2
‘V

‘•

IJ

23

)

Paraaf

Toelichting [optioneel)

S

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

6

Belangenverklaring
In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de
Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl), wordt alle beoogd betrokkenen bij
de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen
gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te
retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4, bij
‘in stu ie n’.
Let op: Alle invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplicht. Zijn er geen

nevenwerkzaarnheden, financiële of andere belangen te melden, clan graag
invullen dat u deze niet heeft. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt
u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.
Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens
Commissie

Luchtkwaliteit

Naam lid

E.H.D. Bel

H oofdfunctie (s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang perfunctie

Hoogleraar, longarts
Academisch Medisch Centrum Amsterdam

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

EB is in 2016-2017 lid geweest van ad hoc adviescommissies (betaald) bij diverse
farmaceutische bedrijven die nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen voor astma (GSK,
AstraZeneca. Novartis, Teva, Boehringer-lngelheim, Vectura)
EB heeft diverse wetenschappelijke onderzoeken gesuperviseerd die gefinancierd
werden door famaceutische bedrijven (GSK, Novartis, Astrazeneca, en Roche)
EB heeft geen andere relaties of belangen die mogelijk conflicteren met de inhoud van
de commissie Luchtkwaliteit

1

Beschrijving van relaties en belangen
Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf ‘Transparantie in relaties en belangen’
van de Code.

Persoonlijke financiële belangen
Voorbeelden:
Lid van een adviescommissie die in dienst van

een

bedrijf opereert op het gebied waar

het advies of de richtlijn zich op richt.
Directe financiële belangen in een bedrijf (aan delen of opties).

Geen.

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

Reputatiemanagemen t
Voorbeelden:
Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de
werkgever of andere belangenorganisaties te beschermen of om erkenning te verwerven.
Boegbeeldfunctie bij een patiënten of beroepsorganisa tie.
-

Geen

2

Exiern gefinancierd onderzoek
Voorbeeld:
Deeln ome aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overli eid, fondsen of industrie, waarbij de
financier belangen kon hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.

Geen

Kennisvalorisatie
Voorbeelden:
Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies of de richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kan een medisch product, procedure ofinterventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept of model, of vernieuwde aanpak van organisatie
en logistiek.
Eigendom van een patent van een product.

Geen

Overige belangen
Zijn er voor het overige hij u ofin UW omgeving nog belangen die als ze bekend worden
Uw omgeving of de Organisatie in verlegenheid konnen brengen?
-

-

Geen

3

OnderLekenilig
1.

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

II.

Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen
heschouweru

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 beoogd lid
Datum

1-1-2018

Insturen

tJ wordt verzocht hei digilaal ingevulde formulier te printen, te ondertekenen en in te scannen,
en het document vervolgens per e-mnail te sturen naar verklaringen@gr.nl.

Bewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand
bewaart u door te klikken op bestand/opslaan
Indien er in dc toekomst
wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen
naar de Gezondheidsraad.

4

Oo’dee1 leiding Gezondlieidsraad
Naam beoogd lid

t/&tw.
Commissie

een belemmeringen voor deelname aan commissie.
deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene zich bij behandeling en
besluitvorming van dossier naam dossier] uit de beraadslaging terugtrekt.
geen deelname aan commissie mogelijk in verband niet inschatting van
oneigenlijke beïnvloeding.

te

hoog risico op

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

Naam

W

Functie

Datum

0 t. /cP

-

/

Paraaf

Toelichting (optio eel]

5

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

B elangenverklaring
In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de
Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl), wordt alle beoogd betrokkenen bij
de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen
gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te
retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4, bij
‘insturen’.
Let op: Alle invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplicht. Zijn er geen
nevenwerkzaamheden, financiële of andere belangen te melden, dan graag
invullen dat u deze niet heeft. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt
u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.

Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens
Commissie

Luchtkwaliteit (051)

Naam lid

Prof. dr. ir. B Brunekreef,

Hoofdfunctie (s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang perfunctie
Hoogleraar Milieu-epidemiologie

Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald ofonbetaald zijn
Review Committee Health Effects 1 nstitute www.healtheffects.org (betaald)
Environmental Health Committee ERS www.ersnet.org (niet betaald)

1

Beschrijving van relaties en belangen
Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf’Transparantie in relaties en belangen’
van de Code.

Persoonlijke financiële be’angen
Voorbeelden:
Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijf opereert op het gebied waar
het advies of de richtlijn zich op richt.
Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen of optiesj

Geen

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

Reputatiemanagernent

-

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

Environmental Health Committee ERS www.ersnet.org (niet betaald)

2

Extern gefinancierd onderzoek
Voorbeeld:
Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overh eid, fondsen of industrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.

Vele onderzoeken in opdracht van EU (opeenvolgende kaderprogramma’s). Twee
studies in opdracht van Health Effects Institute. Een studie in opdracht van CONCAWE
www.concawe.org. Diverse studies in opdracht van astma fonds, nu Iongfonds. Diverse
studies in opdracht van Ministerie van VROM, nu IenM.

Kennisvalorisatie
Voorbeelden:
Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies of de richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kan een medisch product, procedure of interventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept of model, of vernieuwde aanpak van Organisatie
en logistiek.
Eigendom van een patent van een product.

Regelmatige deelname aan adviescommissies van Gezondheidsraad, WHO, US EPA.
Regelmatig review van beleidsadviezen voor o.a. Canadese overheid. Associate editor
van Environmental Health Perspectives en Indoor Air. Editorial Baard Epidemiology en
Environmental l-iealth. Regelmatige deelname aan publieke evenementen van
overheden op internationaal, nationaal, regionaal en plaatselijk niveau; ook van diverse
NGOs.

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?
-

-

Geen

3

Ondertekening
t.

Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter
voorkoming van oneigenlijke
l)eïnvlueding door helangenverstrengeling;

II.

Verklaart de interne beraadslagingen van de comm
issie als vertrouwelijk te zullen
beschouwen;

III.

Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsom
ming 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

Ilandtekening beoogd lid
Datum

Insturen

TJ wordt verzocht het digftaal ingevulde formulier
te printen, te ondertekenen en in te scannen,
en het document vervolgens per e-mail te sturen naar
verklaringen@gr.nl.

liewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen
archief [het originele bestand
bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdf). Indien
er in de toekomst
wijzigingen zijn, dan kunt ii het formulier eenvoudig
aanpassen en opnieuw mailen
naar de Gezoridheldsraad.

4

Oordeel leiding Gezondheidsraad
Naam beoogd lid

c’Ua. /.

t64A

Commissie

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.
deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene zich bij behandeling en
besluitvorming van dossier [naam dossier] uit de beraadslaging terugtrekt.
geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschaWng 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
do ss ie i

Naam

AJ2,i. L/’

&cr.

Functie

Datum

rnC

Ö. 01.

t ( / 1 /1

-

Paraaf

Toelichting (optione

)

5

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

6

Belangenverklaring
In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de
Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl), wordt alle beoogd betrokkenen bij
de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen
gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te
retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4, bij
‘insturen’.
Let op: Alle invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplicht. Zijn er geen
nevenwerkzaamheden, financiële of andere belangen te melden, dan graag
invullen dat u deze niet heeft. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt
u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.
Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens
Commissie

Luchtkwaliteit (051)

Naam lid

Tim Nawrot

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bi] meerdere functies de omvang perfunctie
Hoogleraar, milieu-epidemiologie, Universiteit Hasselt (100%)
Deeltijds hoofddocent, epidemiologie, Universiteit Leuven (20%)

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald zijn

1

Beschrijving van relaties en belangen
Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf Transparantie in relaties en belangen’
van de Code.

Persoonlijke financiële belangen
Voorbeelden:
Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijf opereert op het gebied waar
het advies of de richtlijn zich op richt.
Directe financiële belangen in een bedri1f (aandelen of opties).

geen

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

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

geen

2

Extern gefinancierd onderzoek
Voorbeeld:

Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid,fondsen of industrie, waarbij de
financier belangen kon hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.
Onderzoek voor Europese en Belgische overheden. De juridische dienst van de
universiteit bewaakt bij het afsluiten van dergelijke opdrachten dat de vrijheid van
publiceren niet kan worden ingeperkt.

Kennisvalorisatie
Voorbeelden:

Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies of de richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kon een medisch product, procedure of interventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept of model, of vernieuwde aanpak van organisatie
en logistiek.
Eigendom van een patent van een product.
Een patent in aanvraag voor een verkeersspeciieke blootstellingsmerker

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

3

Ondertekening
1.

Verklaart kennis te hebben genomen van de 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 beoogd lid
Datum

4januri 2017

Insturen

U wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier te printen, te ondertekenen en in te scannen,
en het document vervolgens per e-mail te sturen naar verklaringen@gr.nl.

Bewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand
bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdfj. Indien er in de toekomst
wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen
naar de Gezondheidsraad.

4

Oordeel leiding Gezondheidsraad
Naam beoogd lid

II

C’t(,V /.

i4t7/’f

Commissie

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.
deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene zich bij behandeling en
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.

Naam
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4
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Functie

Datum
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Toelichting (optioneel
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Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

6

B elangenverklaring
In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de
Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nI), wordt alle beoogd betrokkenen bij
de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen
gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te
retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4, bij
insturen.
Let op: Alle invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplicht. Zijn er geen

nevenwerkzaamheden, financiële of andere belangen te melden, dan graag
invullen dat u deze niet heeft. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt
u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.
Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens
Commissie

Luchtkwaliteit (051)

Naam lid

Martijn Schaap

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang perfunctie
Senior onderzoeker, TNO (Voltijd)

Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald zijn
Gasthoogleraar atmosferische chemie bij de Vrije Universiteit van Berlijn Gedetacheerd
vanuit TNO.
-

1

Beschrijving van relaties en belangen
Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf ‘Transparantie in relaties en belangen’
van de Code.

Persoonlijke financiële belangen
Voorbeelden:

Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijf opereert op het gebied waar
het advies of de richtlijn zich op richt
Directefinanciële belangen in een bedrijf (aandelen of opties).
Ik heb geen persoonlijke financiele belangen, behalve dat ik in het betreffende werkveld
werkzaam ben.

Persoonlijke relaties
Voorbeeld:

Mensen uit directe omgeving (zoalsfamilieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat
kunnen hebben bi] een bepaalde uitkomst van een advies.
Ik heb geen persoonlijke relaties die baat hebben bij een bepaalde uitkomst van een
advies

Reputatiemanagement
Voorbeelden:

Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de
werkgever of andere belangenorganisaties te beschermen of om erkenning te verwerven.
Boegbeeldfunctie bij een patiënten- of beroepsorganisatie.
Niet van toepassing

2

Extern gefinancierd onderzoek
Voorbeeld:
Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid, fondsen of industrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bi] bepaalde resultaten van het onderzoek.
Deelname in onderzoek omtrent luchtkwaliteit in opdracht van de Nederlandse, Duitse en
Europese overheid. Zo ver ik weet hebben deze geen belang bij de uitkomst van het
onderzoek of advies van deze commissie.

Kennisvalorisatie
Voorbeelden:
Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies of de richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kan een medisch product, procedure of interventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept of model, of vernieuwde aanpak van organisatie
en logistiek.
Eigendom van een patent van een product.
N.V.T.

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?
-

-

Zo ver ik weet niet.

3

Ondertekening
1.

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

II.

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

111.

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

01-12-2016

Insturen

U wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier te printen, te ondertekenen en in te scannen,
en het document vervolgens per e-mail te sturen naar verklaringen@gr.nl.

Bewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand
bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdf). Indien er in de toekomst
wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen
naar de Gezondheidsraad.

4

Oordeel leiding Gezondheids raad
Naam beoogd lid

Mw. IM.
Commissie

LV

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.

El

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

Naam

t

t/’.

k::j

CLL

Functie

Datum

mc

lc:2.

o’

(tJ,/,

Paraaf

Toelichting (optioneel]

5

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

6

B elangenverklaring
In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling, die ii ook kunt vinden op de website van de
Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.rfl), wordt alle beoogd betrokkenen bij
de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen
gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te
retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4, hij
insturen.
Let op: Alle invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplicht. Zijn er geen
nevenwerkzaamheden, financiële of andere belangen te melden, dan graag
invullen dat u deze niet heeft. Bij gebrek aan invulruimte in de telcstvakken kunt
u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.
Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens
Commissie

Luchtkwaliteit (051)

Naam lid

Saskia van der Zee

Houfdfunctie(s)
Graag functienciam en werkgever vermeldeti en hij meerdere functies de omvang per functie

GGD Amsterdam Adviseur Milieu en Gezondheid (milieu-epidemioloog)

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

1

Beschrijving van relaties en belangen
Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf ‘Transparantie in relaties en belangen’
van de Code.

Persoonlijke financiële belangen
Voorbeelden:
Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijf opereert op het gebied waar
het advies ofde richtlijn zich op richt.

Liirecte financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties),
Geen

Persoonlijke relaties
Voorbeeld:
Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat
kunnen hebben bijeen bepaalde uitkomst van een advies.
Geen

Reputatiemanagement
Voorbeelden:
Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie von de
werkgever of andere belangenorganisaties te beschermen ofom erkenning te verwerven.
Boeg beeldfunctie hij een patiënten- of beraepsor,gonisatie.
Geen

2

Extern gefinancierd onderzoek
Voorbeeld:
Deelname aan onderzoek gefinancierd door semi-joverheid, fondsen ofindustrie, waarbij de
flnancier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.
Geen

Kennisvalorisatie
Voorbeelden:
Bijzondere en unieke expertise op deel3gebied waar liet advies ofde richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘verniarkting Dit kon een medisch product, procedure ofinterventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept of model, of vernieuwde aanpak van organisatie
en logistiek.
Eigendom van een patent van een product
Geen

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

-

Geen

3

Ondertekening
1.

Verklaart kennis te hebben genomen van de 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;

1V.

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

Handtekening beoogd lid
Datum

12december2016

Insturen

U wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier te printen, te ondertekenen en in te scannen,
en het document vervolgens per email te sturen naar verklaringen@gr.nl.

l3ewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand
bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdfl. rndien er in de toekomst
wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen
naar de Gezondheidsraad.

4

Oordeel leiding Gezondheidsraad
Naam beoogd lid
.

--

Commissie

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.
deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene zich bij behandeling en
besluitvorming van dossier [naam dossier] 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.

Naam

fl’)C

Functie

5 Ô CLT.
(1t

Datum

C’

01.

/

// /

Paraaf

Toelichting (optione 1)

5

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

6

B elangenverklaring
In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de
Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nlj, wordt alle beoogd betrokkenen bij
de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen
gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te
retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4, bij
insturen’.
Let op: Alle invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplichL Zijn er geen
nevenwerkzaamheden, financiële of andere belangen te melden, dan graag
invullen dat u deze niet heefL Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt
u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.
Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt

Persoonlijke gegevens
Commissie

Luchtkwaliteit (051)

Naam lid

Prof.dr Flemming R. Cassee

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang perfunctie

Senior Wetenschappelijk onderzoeker bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu van Min VWS

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

Eloogleraar Inhalatietoxicologie, Universiteit Utrecht (IRAS: Institute of Risk Assessment
Sciences) (onbetaald)
Voorzitter bestuur Nederlandse vereniging voor Toxicologie (onbetaald)
Editor Particle and Fibre Toxicology (jaarlijkse vergoeding)
Eresident lnhalation and Respiratory Speciality Section Society of Toxicology (onbetaald)

1

Beschrijving van relaties en belangen
Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf’Transparantie in relaties en belangen’
van de Code.

Persoonlijke financiële belangen
Voorbeelden:
Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijf opereert op het gebied waar
het advies ofde richtlijn zich op richL
Directefinanciële belangen in een bedrijf (aandelen of opties).
geen

Persoonlijke relaties
Voorbeeld:
Mensen uit directe omgeving (zoalsfamilieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat
kunnen hebben bijeen bepaalde uitkomst van een advies.
geen

Reputatiemanagement
Voorbeelden:

Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de
werkgever ofandere belangenorganisaties te beschermen ofom erkenning te verwerven.
Boeg beeldfunctie bi] een patiënten- ofberoepsorganisatie.
geen

2

Extern gefinancierd onderzoek
Voorbeeld:

Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-joverheid,fondsen ofindustrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek
Min van I&M financieert/financierde onderzoek naar de relaties luchtkwaliteit &
gezondheid

Kennisvalorisatie
Voorbeelden:

Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies of de richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kan een medisch product, procedure of interventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept ofmodel, of vernieuwde aanpak van organisatie
en logistiek
Eigendom van een patent van een product.
geen

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
L

Verklaart kennis te hebben genomen van de 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 beoogd lid
Datum

Insturen

Ii wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier te printen, te ondertekenen en in te scannen,
en het document vervolgens per e-mail te sturen naar verklaringen@gr.nl.

Bewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand
bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pd. Indien er in de toekomst
wijzigingen zijn, dan kunt ii het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen
naar de Gezondheidsraad.

4

Oordeel leiding Gezondheidsraad
Naam beoogd lid

7/( C5
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Co ni missie

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.
deelname aan commissie orvaardc ua nctroimanc iulrb uiiii-u
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ugl.
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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.

hC

Naam
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Functie

Datum
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Toelichting (optioneel)
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5

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

6

B elangenverklaring
In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de
Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl), wordt alle beoogd betrokkenen bij
de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen
gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te
retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4, bij
‘insturen’.
Let op: Alle invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplicht. Zijn er geen
nevenwerkzaarnheden, financiële of andere belangen te melden, dan graag
invullen dat u deze niet heeft. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt
u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.

Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens
Commissie

Luchtkwaliteit

Naam lid

R (Rob) J.M. Maas

Hoofdfunctie(s]
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang perfunctie

Senior wetenschappelijk adviseur RIVM
(o.a. kosten-baten-analyses t.b.v. beleid rond lucht en klimaat, duurzaamheid, risico’s,
omgevingswet).
-

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

Voorzitter Task Force on Integrated Assessment Modelling UN-Air Convention (betaald)
Adviseur Joint Research Centre m.b.t. impact analyses beleidsopties (betaald)
Adviseur Europese Commissie m.b.t. ontwikkeling lokaal luchtbeleid (betaald)
Lid WHO European Health Economics Network (betaald)
Adviseur provincie Utrecht m.b.t. luchtbeleid (onbetaald)

1

Beschrijving van relaties en belangen
Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf ‘Transparantie in relaties en belangen’
van de Code.

Persoonlijke financiële belangen
Voorbeelden:
Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijf opereert op het gebied waar
het advies of de richtlijn zich op richt
Directefinanciële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).

nvt

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.

nvt

.—-—---.__wta_L_. S

-—

-—

Reputatiemanagernent
Voorbeelden:
Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de
werkgever ofandere belangenorganisaties te beschermen of om erkenning te verwerven.
Boeg beeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorganisatie.

nvt

2

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

nvt

Kennisvalorisatie
Voorbeelden:
Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies of de richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting’ Dit kan een medisch product, procedure of interventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept ofmodel, of vernieuwde aanpak van organisatie
en logistiek
Eigendom van een patent van een product.

nvt

Overige belangen
Zijn ervoor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die als ze bekend worden
uw omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?
-

-

nee

3

Ondertekening
1.

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

ii.

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

111.

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

1 december2016

Insturen

LJ wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier te printen, te ondertekenen en in te scarinen,
en het document vervolgens per e-mail te sturen naar verklaringen@gr.nl.

Bewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand
bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdfj. indien er in de toekomst
wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen
naar de Gezondheidsraad.

4

Oordeel leiding Gezondheidsraad
Naam beoogd lid

Ui.
Commissie

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.

w

deelname aan commissie evwrde
buluLvi.,i .ing% 4assieI4Rem doaiicr] uit de beraadlagingterugtre*t.

EI

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.

mc

Naam

Functie

Datum
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Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

6

