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RLI BELANGENVERKLARING

Deel 1, Oordeel (door organisatie in te vullen op basis van de
‘Toelichting Rij belangenverklaring’]
Prin t hetformulier, onderteken het en stuur het op naar de Rij, Postbus 20906, 2500 EX, Den Haag.

Naamlid: CObj JCv O(QJ
Commissie: Waterstof

Advies projectleider:
geen belemmeringen voor deelname aan commissie

fl
deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en besluitvorming van
dossier Waterstof zich uit de beraadstaging terugtrekt

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

f
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)

Oordeel

Folmer de Haan datum: to Paraaf

geen belemmeringen voor deelname aan commissie

fl deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en besluitvorming van
dossier Waterstof zich uit de becaadsiaging 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 Graeff voorzitter Rij datum: l /3 Paraaf

dr. R. Hittebraud, atgemeen secretaris Rij datum: t’ /? /20 Paraaf /
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Deel II, Persoonlijke gegevens aanvrager

Commissie Waterstof

Naam lid Coby van der Linde

Hoofdfunctie(s)

Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft

Directeur Clïngendael International Energy Programme (36 uur p.w. (1.0 fte);

hoogleraar RUG, 3,2 uur p.w. (0,1 fte).

Nevenwerkzaamheden

Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn

RvC Wintershal Dea Nederland b.v. (betaald); RvC Commissaris Wintershall

Noordzee b.v. betaald

Beschrijving van relaties en belangen
CIEP heeft sponsoren uit bedrijfsleven en overheid op energiegebied, die de publieke agenda
financieren. CIEP doet onafhankelijk onderzoek.

Zie voor meer informatie de ‘Toelichting RIj belangenverklaring’.

Persoonlijke financiële belangen

Geen

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

Geen

Voorbeeld:

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

Reputatiemanagement

Geen

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

In afgelopen jaren alleen onderzoek in opdracht verricht met CIEP voor EZK, Mimaattafel
Rotterdam-Moerdijk, klïmaattafel industrie Rotterdam en fuels Europe.
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Voorbeeld:

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

Kennisvalorisatie

CIEP stek atle onderzoeksresultaten om niet beschikbaar voor iedereen.

Voorbeelden:

Bijzondere en unieke expertise op (deeijgebied waar het advies zich op richt die mogelijkheden biedt
voor ‘vermarkting Dit kun een hij voorbeeld een theoretisch concept ofmodel, of vernieuwde aanpak
van Organisatie en logistiek zijn, ofeen patent.

Overige belangen

Niet dat ik weet

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

Ondertekening

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