ctgb
BELANGENVERKLARING MEDEWERKERS, MANAGEMENT en COLLEGE
Er is sprake van een belangenconflict indien de onpartijdigheid en objectiviteit van een beslissing, advies of
aanbeveling van het College en/of zijn organen in de publieke perceptie wordt of zou kunnen worden aangetast
door een belang dat behoort tot, of is toevertrouwd aan, een persoon die voor het Ctgb werkt.

Merk op dat het hebben van een belang, niet noodzakelijkerwijs betekent dat men een belangenconflict heeft.
ln het bijzonder is hoogwaardige (wetenschappelijke) expertise van nature gebaseerd op eerder opgedane
ervaring. Het melden van een belang betekent dus niet automatisch dat u wordt uitgesloten of dat uw deelname
aan de activiteiten van het Ctgb beperkt wordt.
Anderzijds moet worden benadrukt dat dit belangenverklaringsformulier geen uitputtende lijst van potentiële
belangen bevat en dat daarom ook alle andere elementen moeten worden vermeld die uw onafhankelijkheid
tijdens het werken voor het College in gevaar kunnen brengen. Uw antwoorden worden vervolgens beoordeeld
en behandeld in overeenstemming met de procedure beschreven in de'Ctgb gedragscode integriteit'.

Belangenverklaring
Ondergetekende;
Hofs,

(naam, gevolgd door voornamen)

Geboortedatu m en geboorteplaats;

Functie bij het Ctgb: externe-secretaris Adviescommissie bezwaarschriften

verklaart hierbij de volgende belangen te hebben
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l.

Werkzaamheden

Heeft u in de ofgelopen 5 jaar een arbeidsbetrekking gehod bij of een andere professionele relatie gehad met een
commerciële ondernemingl of een andere organisatid met een belang op het werkterrein van het Ctgb?

[

ruee

!

Ja, en in het bijzonder:

Functie/activiteit

Periode (van ...

tot maand/jaar)

ll.

Naam van
organisatie of
commerciële
onderneming

Omschrijving3

Consultancy, wettelijke vertegenwoordiging of advies

Heeft u in de afgelopen 5 jaor odvies of diensten verleend oon een commerciële onderneminga of een ondere
organisaties met een belang op het werkterrein van het Ctgb? Dit omvat tevens diensten die gratis worden
verleend. Regelmotige consultancy wordt oangegeven onder'Werkzaamheden'

ffi

!

ruee

Ja, en in het bijzonder:

Functie/activiteit

Periode (van ...

tot maandfiaar)

Naam van
organisatie of
commerciële

Omschrijving

onderneming

lll.

Lidmaatschap van een bestuursorgaan, een wetenschappelijk adviesorgaan of een
gelijkwaardige orgaan

Heeft u in de ofgelopen 5 jaar deelgenomen oon de interne besluitvorming von een commerciële onderneming of
een ondere orgonisatie met een belang op het werkterrein van het Ctgb (bijv. bestuurslidmaotschop,
bestuursmondoot) of heeft u deelgenomen oan de werkzoomheden van een wetenschappelijk adviesorgaon met
stemrecht over de resultaten van die onderneming?

ffi

trtee

lDit omvat alle commerciële bedrijven, adviesbureaus, onderzoeksinstellingen of andere ondernemingen waarvan
de financiering in belangrijke mate ontleend wordt aan commerciële bronnen. Hiertoe behoren ook
onafhankelijke eigen commerciële ondernemingen, advocatenkantoren, adviesbureaus of dergelijke.
2Een 'organisatie' omvat overheids-, internationale of non-profitorganisaties, evenals belangengroepen.
3
Vermeld uw precieze rol en de activiteit van de onderneming, en hoe deze zich verhouden tot het werkterrein
van het Ctgb.
4 Dit omvat alle commerciële bedrijven, consultancy, onderzoeksinstellingen
of andere ondernemingen waarvan
de financiering in belangrijke mate ontleend wordt aan commerciële bronnen. Hiertoe behoren ook
onafhankelijke eigen commerciële ondernemingen, advocatenkantoren, adviesbureaus of dergelijke.
s Een 'organisatie' omvat overheids-, internationale of non-profitorganisaties, evenals belangengroepen.
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I

Ja,

en in het bijzonder
Periode (van ...

Functie/activiteit

tot maand/jaar!

lV.

Naam van
organisatie of
commerciële
onderneming

Omschrijving

Ander lidmaatschap of andere band

Heeft u in de afgelopen 5 jaor een ander lidmaatschap of ondere band gehad don bovenstaande dat/die kan
worden beschouwd als mogelijke bron von een belangenconflict?

[
!

ruee

Ja, en in het bijzonder

Periode (van ...

Functie/activiteit

tot maand/jaar)

Naam van
organisatie of
commerciële

Omschrijving

onderneming

V.

Onderzoeksfinanciering

Heeft u of de onderzoeksonderneming woqrtoe u behoort in de ofgelopen 5 joar enige steun ontvongen van een
commerciële onderneming of een ondere organisatie met een belong op het werkterrein van het Ctgb,
wooronder subsidies, huur, sponsoring, beurzen, niet-monetaire ondersteuning?

X ruee
I Ja, en in het bijzonder:
Functie/activiteit

Periode (van ...

tot maand/jaar)

Naam van
organisatie of
commerciële

Omschrijving

onderneming

Vl.

lnvesteringen

Heeft u op dit moment beleggingen in een commerciële onderneming met een belong op het werkterrein von het
Ctgb, waaronder het oonhouden von aandelen en morktaondelen, oandelenopties, vermogen, obligaties,
vennootschopsbelong in het kapitoal van een dergelijke onderneming, een van haar dochterondernemingen of
een vennootschap in het kapitaal woarvon zij deelneemt en dat meer bedraagt dan 70.000 EIJR per commerciële
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onderneming of dat u recht geeft op een stemrecht van 5 procent of meer in een dergelijke commerciële

ondernemingf

I

ttee

flJa,

en in het bijzonder:

lnvesteringen

Naam van organisatie of commerciële onderneming

Vll. lntellectuele eigendom
Heeft u intellectuele eigendomsrechten (bijv. octrooi, handelsmerk, auteursrecht of eigendomsrechtelijke
vakkennis) op het werkterrein van het Ctgb die een mogelijk belongenconflict zouden kunnen opleveren?

X Nee

n

Ja, en

in het bijzonder:

Intellectuele eigendom

Naam van organisatie
of commerciële

Omschrijving

onderneming

Vlll.

Openbare verklaringen en standpunten

Heeft u in de afgelopen 5 joor een deskundig oordeel of getuigenis gegeven op het werkterrein van het Ctgb voor
een commerciële onderneming of een ondere organisatie ols onderdeel von een regelgevend, wetgevend of
gerechtelijk proces? Heeft u een functie of andere betrekking gehad, al don niet betoald, woorin u belangen
vertegenwoordigde of een mening verdedigde op het werkterrein van het Ctgb?

I
I

ttee
Ja, en

in het bijzonder

Functie/activiteit

Periode (van ...

tot maand/jaar)

Naam van
organisatie of
commerciële

Omschrijving

onderneming

6U mag

financiële belangen die worden aangehouden via een beleggingsfonds, pensioenfonds en/of belangen in
niet-nominale unit trusts of gelijkaardige regelingen uitsluiten, op voorwaarde dat deze beleggingen breed
gespreid zijn en u geen invloed heeft op hun financieel beheer.
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lX.

Andere relevante informatie

Zijn er nog andere foctoren die kunnen worden beschouwd ols een gevoor voor uw onafhankelijkheid bij het
werken voor het Ctgb?

[
I

ruee

Ja, en in het bijzonder:

X.

Belangen behorend tot naaste familieledenT

Heeft een ven uw naaste familieleden huidige belongen op het werkterrein van het Ctgb (zoals hierboven
gespecificeerd in lid l.-lX.)?

X Nee

u

Ja, en in het bijzonder:

Functie/activiteit

Naam van organisatie of
commerciële onderneming

Omschrijving

7

Voor dit doel worden 'naaste familieleden' beschouwd als de personen die een huishouden vormen met de persoon die deze verklaring
aflegt (echtgenoot, partner en/of afhankelijke kinderen). Vanwege privacyredenen mag noch de relatie noch de naam worden opgenomen.
Enkel huidige belangen van naaste familieleden zijn van belang; niet beíangen uit het verleden.

ctgb
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Hierbij verklaar ik dat ik de Ctgb sedrasscode integriteit heb gelezen en dat de bovenstaande
belangenverklaring naar mijn weten volledig is. lk begrijp dat voor alle leden van het College en het Ctgbmanagement deze verklaring op de Ctgb-website zal worden gepubliceerd.
Merk op dat het Ctgb zorgt dat uw persoonlijke gegevens die hierbij worden ingediend, worden verwerkt zoals

vereistdoor,Mbetreffendedebeschermingvonnotuurlijkepersoneninverbandmet
de verwerking van persoonsgegevens door de communoutoire instellingen en orgonen en betreffende het vrije
verkeer von die gegevens'. De gegevens zijn nodig voor de implementatie van de Ctgb gedragscode integriteit en
zullen worden bewaard voor een periode van 7 jaar. U heeft recht op toegang tot en rectificatie van die
gegevens. Onder bepaalde voorwaarden is ook een recht op verwijdering, beperking, bezwaar en/of
Segevensportabiliteit van toepassing. Om deze rechten uit te oefenen, neemt u contact op met de Afdeling
Personeelszaken. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het Ctgb voor
vragen of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. lndien u geen bevredigend
resultaat ontvangt, kunt u een beroep doen op de directeur van het Ctgb.

Datum: 7 oktober 2020

Plaats:

Handtekening:
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