
Bijlage II: Formulier belangenverklaring en vertrouwelijkheid
“Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties”

In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling
wordt alle beoogd betrokkenen gevraagd onderstaande verklaring in te vullen, te ondertekenen en
te retourneren.

Door deelname aan de klankbordgroep en door ondertekening van de verklaring van belangen
committeren de deelnemers aan de klankbordgroep zich aan de werkwijze van de klankbordgroep,
zoals beschreven in “Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in
arbeidssituaties” d.d. 29-04-2019 en aan de daarin genoemde regels voor vertrouwelijkheid.

U kunt dit formulier invullen, ondertekenen, scannen en per email retourneren aan
chroomonderzoek@rivm.nl

Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op pagina 5.

Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt op de website van het RIVM
fhttps://www.rivm.nl/chroom-6-en-carc/chroomonderzoek-defensie/chroom6-klankbordgroep).

Persoonlijke gegevens betrokkene

Naam:

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

b ‘ é2OrVk Nv(, UÎ1G1(T

•

Nevenwerkzaamheden:
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald zijn
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Beschrijving van relaties en belangen

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

Persoonlijke fïnanciële belangen

Voorbeeld:
Lid van inhoudelijke klankbordgroep die in dienst van een belanghebbende van het RIVM-onderzoek
opereert op het gebied waar het onderzoek zich op richt.

NVr’

Persoonlijke relaties

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

c,J

Reputatie ma nagement

Voorbeelden:
Deelname aan inhoudelijke klankbordgroep om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever
of andere belanghebbenden te beschermen of erkenning te verwerven.

1 https://www.knaw.nl/shared/resources/actueel/publicaties/pdf/gedragscode-belangenverstrengeling
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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.

Kennisvalorisatie

Voorbeeld:
Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het onderzoek zich op richt die mogelijkheden
biedt voor ‘vermarkting’. Dit kan procedure of interventie zijn, maar ook een nieuw theoretisch
concept of model, of vernieuwde aanpak van Organisatie en logistiek.

NIÎ

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?
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Ondertekening
1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke

beïnvloeding door belangenverstrengeling van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (KNAW).

II. Verklaart kennis te hebben genomen van het “Privacyreglement deskundigen “Inhoudelijke
klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties” d.d. 29-04-2019

III. Verklaart kennis te hebben genomen van de werkwijze van de klankbordgroep (zoals
beschreven in “Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in
arbeidssituaties” d.d. 29-04-2019)

IV. Verklaart zich te houden aan de werkwijze van de klankbordgroep (zoals beschreven in
“Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties” d.d.
29-04-2019) en aan de daarin genoemde regels voor vertrouwelijkheid.

V. Verklaart de privacyverklaring van het RIVM gelezen te hebben:
https://www.rivm. nh/Privacybeleid/Privacyverkla ring RIVM .pdfhttps://www.rivm .nh/Privacy
beleid/Privacyverklaring RIVM.pdf.

VI. Verklaart vrijwillig deel te nemen aan de klankbordgroep.

VII. Verklaart zich te zullen houden aan de regels omtrent geheimhouding die ook voor
rijksambtenaren gelden. Deze bepaling omtrent vertrouwelijkheid blijft ook van kracht na
beëindiging van het klankbordgroep lidmaatschap.

VIII. Verklaart de verkregen gegevens en de interne beraadslagingen als vertrouwelijk te zullen
beschouwen.

IX. Verklaart de verkregen gegevens en de interne beraadslagingen niet aan derden ter
beschikking te zullen stellen.

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

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

XII. Verklaart de gelegenheid te hebben gekregen om vragen te stellen, de informatie te
begrijpen en op de hoogte te zijn van de mogelijkheid om uit de klankbordgroep te stappen.
Daar is geen reden voor nodig.

XIII. Verklaart toestemming te geven om de ingevulde gegevens in dit formulier door het RIVM
openbaar te maken op de website van het RIVM fhttps://www.rivm.nI/chroom-6-en-
carc/chroomonderzoek-defensie/chroom6-klankbordgroep) en op te slaan (dit formulier
wordt gearchiveerd bij het RIVM voor een termijn van 15 jaar)

Datum: c,1.
Handtekening betrokkene:
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Insturen

U kunt dit formulier invullen, ondertekenen, scannen en per email retourneren aan:
ch roomo nU e rzoe k@ rivm n 1

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
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Bijlage II: Formulier belangenverklaring en vertrouwelijkheid 
“Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties” 
 
In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling 
wordt alle beoogd betrokkenen gevraagd onderstaande verklaring in te vullen, te ondertekenen en 
te retourneren. 
 
Door deelname aan de klankbordgroep en door ondertekening van de verklaring van belangen 
committeren de deelnemers aan de klankbordgroep zich aan de werkwijze van de klankbordgroep, 
zoals beschreven in “Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in 
arbeidssituaties”” d.d. 29-04-2019 en aan de daarin genoemde regels voor vertrouwelijkheid.  
 
U kunt dit formulier invullen, ondertekenen, scannen en per email retourneren aan 
chroomonderzoek@rivm.nl  
 
Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op pagina 5. 
 
Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt op de website van het RIVM 
(https://www.rivm.nl/chroom-6-en-carc/chroomonderzoek-defensie/chroom6-klankbordgroep). 
 
 
Persoonlijke gegevens betrokkene 
 
Naam: Flora E. van Leeuwen  
 
 
Hoofdfunctie(s): 
 
Head, Division of Psychosocial Research & Epidemiology  
 
 
 
 
Nevenwerkzaamheden: Allemaal onbetaald 
 
1996 – present Member of Scientific Advisory Board of the Netherlands DES Center. 
1997 – present Member of Steering Group of the Netherlands Collaborative Group on Heriditary 

Breast en Ovarian Cancer (HEBON) 
1997 – present Member of Netherlands Expert Group on DES-related Health effects 
1998 – present Member of Steering Group of the Collaborative Group on Hormonal Factors in 

Breast Cancer (coordinated by ICRF Cancer Epidemiology Unit, Oxford, United 
Kingdom 

2001 – present Member of Advisory Board of Coalition for Lymphoma patients (Hematon) 
2006 – present Member of CBS (Statistics Netherlands) Committee on provision of cause of 

death information for research 
2008 – present Member of Steering Group of LATER: Late Effects Registration in Childhood 

Cancer Survivors 
2010 - present Member of the Board of the Dutch Association for Oncology 
2011 – present Member of the US Childhood Cancer Survivor Study (CCSS) External Advisory 

Committee 

mailto:chroomonderzoek@rivm.nl
https://www.rivm.nl/chroom-6-en-carc/chroomonderzoek-defensie/chroom6-klankbordgroep
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2012 - present Member of Scientific Committee of the European Code Against Cancer project, 
International Agency for Research in Cancer 

2016 - present Member of the Dutch Task Force on Cancer Survivorship Issues 
2017 - present Vice-Chairman of Sounding Board of Chromium-6 exposure in Dutch occupational 

settings 
2017 - present Fellow of the European Academy of Cancer Sciences 
 
 
Beschrijving van relaties en belangen 
 
Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf “Transparantie in relaties en belangen” van de 
Code1. 
 
Persoonlijke financiële belangen 
 
Geen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoonlijke relaties 
 
Geen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reputatiemanagement 
 
Geen 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1 https://www.knaw.nl/shared/resources/actueel/publicaties/pdf/gedragscode-belangenverstrengeling  

https://www.knaw.nl/shared/resources/actueel/publicaties/pdf/gedragscode-belangenverstrengeling
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Extern gefinancierd onderzoek 
 
Geen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kennisvalorisatie 
 
Geen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overige belangen 
 
Geen 
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Ondertekening 
I. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke 

beïnvloeding door belangenverstrengeling van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW).  
 

II. Verklaart kennis te hebben genomen van het “Privacyreglement deskundigen “Inhoudelijke 
klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties”” d.d. 29-04-2019 
 

III. Verklaart kennis te hebben genomen van de werkwijze van de klankbordgroep (zoals 
beschreven in “Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in 
arbeidssituaties”” d.d. 29-04-2019) 
 

IV. Verklaart zich te houden aan de werkwijze van de klankbordgroep (zoals beschreven in 
“Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties”” d.d. 
29-04-2019) en aan de daarin genoemde regels voor vertrouwelijkheid. 
 

V. Verklaart de privacyverklaring van het RIVM gelezen te hebben: 
https://www.rivm.nl/Privacybeleid/Privacyverklaring_RIVM.pdf.  
 

VI. Verklaart vrijwillig deel te nemen aan de klankbordgroep. 
 

VII. Verklaart zich te zullen houden aan de regels omtrent geheimhouding die ook voor 
rijksambtenaren gelden. Deze bepaling omtrent vertrouwelijkheid blijft ook van kracht na 
beëindiging van het klankbordgroep lidmaatschap.  
 

VIII. Verklaart de verkregen gegevens en de interne beraadslagingen als vertrouwelijk te zullen 
beschouwen. 
 

IX. Verklaart de verkregen gegevens en de interne beraadslagingen niet aan derden ter 
beschikking te zullen stellen. 
 

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

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

XII. Verklaart de gelegenheid te hebben gekregen om vragen te stellen, de informatie te 
begrijpen en op de hoogte te zijn van de mogelijkheid om uit de klankbordgroep te stappen. 
Daar is geen reden voor nodig.  
 

XIII. Verklaart toestemming te geven om de ingevulde gegevens in dit formulier door het RIVM 
openbaar te maken op de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/chroom-6-en-
carc/chroomonderzoek-defensie/chroom6-klankbordgroep) en op te slaan (dit formulier 
wordt gearchiveerd bij het RIVM voor een termijn van 15 jaar)  

 Datum: 17 juli 2019 

 Handtekening betrokkene:           

https://www.rivm.nl/Privacybeleid/Privacyverklaring_RIVM.pdf
https://www.rivm.nl/Privacybeleid/Privacyverklaring_RIVM.pdf
https://www.rivm.nl/chroom-6-en-carc/chroomonderzoek-defensie/chroom6-klankbordgroep
https://www.rivm.nl/chroom-6-en-carc/chroomonderzoek-defensie/chroom6-klankbordgroep
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Bijlage II: Formulier belangenverklaring en vertrouwelijkheid 
“Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties” 
 
In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling 
wordt alle beoogd betrokkenen gevraagd onderstaande verklaring in te vullen, te ondertekenen en 
te retourneren. 
 
Door deelname aan de klankbordgroep en door ondertekening van de verklaring van belangen 
committeren de deelnemers aan de klankbordgroep zich aan de werkwijze van de klankbordgroep, 
zoals beschreven in “Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in 
arbeidssituaties”” d.d. 29-04-2019 en aan de daarin genoemde regels voor vertrouwelijkheid.  
 
U kunt dit formulier invullen, ondertekenen, scannen en per email retourneren aan 
chroomonderzoek@rivm.nl  
 
Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op pagina 5. 
 
Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt op de website van het RIVM 
(https://www.rivm.nl/chroom-6-en-carc/chroomonderzoek-defensie/chroom6-klankbordgroep). 
 
 
Persoonlijke gegevens betrokkene 
 
Naam: 
 J.C. (Pieter) van Broekhuizen 
 
Hoofdfunctie(s): 
Graag per functie vermelden als u meerdere functies heeft 
 
Vanaf 15 november 2015 gepensioneerd. 
Vanaf 1 januari 2016: medewerker Bureau KLB, expert Nanotechnologie en Chemische Risico’s, voor 
ca 0,4 fte. Onderzoek en advies m.b.t. ontwikkelen van een Europees nano risk governance 
framework en een nano risk governance council. 
 
 
 
 
 
Nevenwerkzaamheden: 
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald zijn 
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Beschrijving van relaties en belangen 
 
Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf “Transparantie in relaties en belangen” van de 
Code1. 
 
Persoonlijke financiële belangen 
 
Voorbeeld: 
Lid van inhoudelijke klankbordgroep die in dienst van een belanghebbende van het RIVM-onderzoek 
opereert op het gebied waar het onderzoek zich op richt. 
 
Geen overige financiële belangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoonlijke relaties 
 
Voorbeeld: 
Mensen uit directe omgeving (zoals partner, familieleden, vrienden, naaste collega’s) die baat kunnen 
hebben bij een bepaalde uitkomst van het onderzoek.  
 
Geen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reputatiemanagement 
 
Voorbeelden: 
Deelname aan inhoudelijke klankbordgroep om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever 
of andere belanghebbenden te beschermen of erkenning te verwerven. 
 
 
Geen 
 
 
 
  

 
1 https://www.knaw.nl/shared/resources/actueel/publicaties/pdf/gedragscode-belangenverstrengeling  
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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. 
 
 
Geen 
 
 
 
 
 
 
 
Kennisvalorisatie 
 
Voorbeeld: 
Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het onderzoek zich op richt die mogelijkheden 
biedt voor ‘vermarkting’. Dit kan procedure of interventie zijn, maar ook een nieuw theoretisch 
concept of model, of vernieuwde aanpak van organisatie en logistiek.  
 
 
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? 
 
Geen 
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Ondertekening 
I. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke 

beïnvloeding door belangenverstrengeling van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW).  
 

II. Verklaart kennis te hebben genomen van het “Privacyreglement deskundigen “Inhoudelijke 
klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties”” d.d. 29-04-2019 
 

III. Verklaart kennis te hebben genomen van de werkwijze van de klankbordgroep (zoals 
beschreven in “Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in 
arbeidssituaties”” d.d. 29-04-2019) 
 

IV. Verklaart zich te houden aan de werkwijze van de klankbordgroep (zoals beschreven in 
“Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties”” d.d. 
29-04-2019) en aan de daarin genoemde regels voor vertrouwelijkheid. 
 

V. Verklaart de privacyverklaring van het RIVM gelezen te hebben: 
https://www.rivm.nl/Privacybeleid/Privacyverklaring_RIVM.pdf.  
 

VI. Verklaart vrijwillig deel te nemen aan de klankbordgroep. 
 

VII. Verklaart zich te zullen houden aan de regels omtrent geheimhouding die ook voor 
rijksambtenaren gelden. Deze bepaling omtrent vertrouwelijkheid blijft ook van kracht na 
beëindiging van het klankbordgroep lidmaatschap.  
 

VIII. Verklaart de verkregen gegevens en de interne beraadslagingen als vertrouwelijk te zullen 
beschouwen. 
 

IX. Verklaart de verkregen gegevens en de interne beraadslagingen niet aan derden ter 
beschikking te zullen stellen. 
 

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

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

XII. Verklaart de gelegenheid te hebben gekregen om vragen te stellen, de informatie te 
begrijpen en op de hoogte te zijn van de mogelijkheid om uit de klankbordgroep te stappen. 
Daar is geen reden voor nodig.  
 

XIII. Verklaart toestemming te geven om de ingevulde gegevens in dit formulier door het RIVM 
openbaar te maken op de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/chroom-6-en-
carc/chroomonderzoek-defensie/chroom6-klankbordgroep) en op te slaan (dit formulier 
wordt gearchiveerd bij het RIVM voor een termijn van 15 jaar)  

  
Datum: 29 oktober 2019 
 
Handtekening betrokkene:   
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Insturen 
 
U kunt dit formulier invullen, ondertekenen, scannen en per email retourneren aan : 
chroomonderzoek@rivm.nl 
 
 
 
 
 
 
Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel) 
 
 
 
 



Bijlage II: Formulier belangenverklaring en vertrouwelijkheid
“Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties”

In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling
wordt alle beoogd betrokkenen gevraagd onderstaande verklaring in te vullen, te ondertekenen en
te retourneren.

Door deelname aan de klankbordgroep en door ondertekening van de verklaring van belangen
committeren de deelnemers aan de klankbordgroep zich aan de werkwijze van de klankbordgroep,
zoals beschreven in “Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in
arbeidssituaties” d.d. 29-04-2019 en aan de daarin genoemde regels voor vertrouwelijkheid.

U kunt dit formulier invullen, ondertekenen, scannen en per email retourneren aan
c h room o n dc’ r1oe k @ rivrn ni

Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op pagina 5.

Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt op de website van het RIVM
(https://www.rivrn.nI/chroorn-6 encirc/chroornonderzoek-defensie/chroorn6-kIankbçjjgrogp).

Persoonlijke gegevens betrokkene

Naam: bm (FLxx
Hoofdfu nctie(s):
Graag perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft

/nr.

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

- V CLUWdLÇUCX\QL Ofq L

* cJeevi
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Beschrijving van relaties en belangen

Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf “Transparantie in relaties en belangen” van de

Code’.

Persoonlijke financiële belangen

Voorbeeld:
Lid van inhoudelijke klankbordgroep die in dienst van een belanghebbende van het RIVM-onderzoek

opereert op het gebied waar het onderzoek zich op richt.

Persoonlijke relaties

Voorbeeld:
Mensen uit directe omgeving (zoals partner, familieleden, vrienden, naaste collega’s) die baat kunnen

hebben bij een bepaalde uitkomst van het onderzoek.

Reputatiemanagement

Voorbeelden:
Deelname aan inhoudelijke klankbordgroep om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever

of andere belanghebbenden te beschermen of erkenning te verwerven.

1 httQs://www.knaw.nI/shared/resou rces/actueel/publicaties/pdf/gedragscode-belangenverstrengeling
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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.

Kennisvalorisatie

Voorbeeld:
Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het onderzoek zich op richt die mogelijkheden
biedt voor ‘vermarkting’. Dit kon procedure of interventie zijn, maar ook een nieuw theoretisch
concept of model, of vernieuwde aanpak van Organisatie en logistiek.

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?
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Ondertekening
1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke

beïnvloeding door belangenverstrengeling van de Koninklijke Nederlandse Akademie van

Wetenschappen (KNAW).

II. Verklaart kennis te hebben genomen van het “Privacyreglement deskundigen “Inhoudelijke

klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties” d.d. 29-04-2019

III. Verklaart kennis te hebben genomen van de werkwijze van de klankbordgroep (zoals

beschreven in “Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in

arbeidssituaties” d.d. 29-04-2019)

IV. Verklaart zich te houden aan de werkwijze van de klankbordgroep (zoals beschreven in

“Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties” d.d.

29-04-2019) en aan de daarin genoemde regels voor vertrouwelijkheid.

V. Verklaart de privacyverklaring van het RIVM gelezen te hebben:

https://www.rivrn.nI/Privacybeleid/Privacyverklaring RIVM.pdf.

VI. Verklaart vrijwillig deel te nemen aan de klankbordgroep.

VII. Verklaart zich te zullen houden aan de regels omtrent geheimhouding die ook voor

rijksambtenaren gelden. Deze bepaling omtrent vertrouwelijkheid blijft ook van kracht na

beëindiging van het klankbordgroep lidmaatschap.

VIII. Verklaart de verkregen gegevens en de interne beraadslagingen als vertrouwelijk te zullen

beschouwen.

IX. Verklaart de verkregen gegevens en de interne beraadslagingen niet aan derden ter

beschikking te zullen stellen.

X. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle

relevante relaties en belangen die hij/zij heeft.

Xl. Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde

of vergrote belangen.

XII. Verklaart de gelegenheid te hebben gekregen om vragen te stellen, de informatie te

begrijpen en op de hoogte te zijn van de mogelijkheid om uit de klankbordgroep te stappen.

Daar is geen reden voor nodig.

XIII. Verklaart toestemming te geven om de ingevulde gegevens in dit formulier door het RIVM

openbaar te maken op de website van het RIVM (https://www.rivrn.nI/chroorn-6-en-

ççJchroomonderzoek-defensie/chroom6-kIankbordgroep) en op te slaan (dit formulier

wordt gearchiveerd bij het RIVM voor een termijn van 15 jaar)

Handtekening

Datum:

Page 4 of 5



Insturen

U kunt dit formulier invullen, ondertekenen, scannen en per email retourneren aan:
chroonionderzok@ rivrn til

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
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Bijlage II: Formulier belangenverklaring en vertrouwelijkheid
“Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties”

In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling
wordt alle beoogd betrokkenen gevraagd onderstaande verklaring in te vullen, te ondertekenen en
te retourneren.

Door deelname aan de klankbordgroep en door ondertekening van de verklaring van belangen
committeren de deelnemers aan de klankbordgroep zich aan de werkwijze van de klankbordgroep,
zoals beschreven in “Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in
arbeidssituaties” d.d. 29-04-2019 en aan de daarin genoemde regels voor vertrouwelijkheid.

U kunt dit formulier invullen, ondertekenen, scannen en per email retourneren aan
chroomonderzoek@rivm.nl

Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op pagina 5.

Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt op de website van het RIVM
(https://www.rivm . n l/chroom-6-en-carc/chroomonderzoek-defensie/chroom6-kla nkbordgroep).

Persoonlijke gegevens betrokkene

Naam:

Hoofdfunctiefs):
Graag perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft

- H )T / C - V

N evenwerkzaa m heden:
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald zijn
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Beschrijving van relaties en belangen

Zïe voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf “Transparantie in relaties en belangen” van de
Code’.

Persoonlijke financiële belangen

Voorbeeld:
Lid van inhoudelijke klankbordgroep die in dienst van een belanghebbende van het RIVM-onderzoek
opereert op het gebied waar het onderzoek zich op richt.

Persoonlijke relaties

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

Reputatiemanagement

Voorbeelden:
Deelname aan inhoudelijke klankbordgroep om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever
of andere belanghebbenden te beschermen of erkenning te verwerven.

1 https://www.knaw.nl/shared/resou rces/actueel/publicaties/df/gedragscode-beIangenverstrengeIing
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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.

Kennisvalorisatie

Voorbeeld:
Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het onderzoek zich op richt die mogelijkheden
biedt voor ‘vermarkting’. Dit kan procedure of interventie zijn, maar ook een nieuw theoretisch
concept of model, of vernieuwde aanpak van Organisatie en logistiek.

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 verlegenheid kunnen brengen?
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Ondertekening
1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke

beïnvloeding door belangenverstrengeling van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (KNAW).

II. Verklaart kennis te hebben genomen van het “Privacyreglement deskundigen “Inhoudelijke
klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties” d.d. 29-04-2019

III. Verklaart kennis te hebben genomen van de werkwijze van de klankbordgroep (zoals
beschreven in “Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in
arbeidssituaties” d.d. 29-04-2019)

IV. Verklaart zich te houden aan de werkwijze van de klankbordgroep (zoals beschreven in
“Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties” d.d.
29-04-2019) en aan de daarin genoemde regels voor vertrouwelijkheid.

V. Verklaart de privacyverklaring van het RIVM gelezen te hebben:
https://www. rivm .nl/Privacybeleid/Privacyverklaring RIVM . pdf.

VI. Verklaart vrijwillig deel te nemen aan de klankbordgroep.

VII. Verklaart zich te zullen houden aan de regels omtrent geheimhouding die ook voor
rijksambtenaren gelden. Deze bepaling omtrent vertrouwelijkheid blijft ook van kracht na
beëindiging van het klankbordgroep lidmaatschap.

VIII. Verklaart de verkregen gegevens en de interne beraadslagingen als vertrouwelijk te zullen
beschouwen.

IX. Verklaart de verkregen gegevens en de interne beraadslagingen niet aan derden ter
beschikking te zullen stellen.

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

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

XII. Verklaart de gelegenheid te hebben gekregen om vragen te stellen, de informatie te
begrijpen en op de hoogte te zijn van de mogelijkheid om uit de klankbordgroep te stappen.
Daar is geen reden voor nodig.

XIII. Verklaart toestemming te geven om de ingevulde gegevens in dit formulier door het RIVM
openbaar te maken op de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/chroom-6-en-
carc/chroomonderzoek-defensie/chroom6-klankbordgroep) en op te slaan (dit formulier
wordt gearchiveerd bij het RIVM voor een termijn van 15 jaar)

Datum:
QC1G

Handtekening betrokkene:
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Insturen

U kunt dit formulier invullen, ondertekenen, scannen en per email retourneren aan:
chroomonderzoek@rivm.nl

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
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Page 1 of 3 
 

Bijlage II: Formulier belangenverklaring en vertrouwelijkheid 
“Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties” 
 
In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling 
wordt alle beoogd betrokkenen gevraagd onderstaande verklaring in te vullen, te ondertekenen en 
te retourneren. 
 
Door deelname aan de klankbordgroep en door ondertekening van de verklaring van belangen 
committeren de deelnemers aan de klankbordgroep zich aan de werkwijze van de klankbordgroep, 
zoals beschreven in “Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in 
arbeidssituaties”” d.d. 29-04-2019 en aan de daarin genoemde regels voor vertrouwelijkheid.  
 
U kunt dit formulier invullen, ondertekenen, scannen en per email retourneren aan 
chroomonderzoek@rivm.nl  
 
Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op pagina 5. 
 
Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt op de website van het RIVM 
(https://www.rivm.nl/chroom-6-en-carc/chroomonderzoek-defensie/chroom6-klankbordgroep). 
 
 
Persoonlijke gegevens betrokkene 
 
Naam:  Gerard Hageman 
 
 
Hoofdfunctie(s):  
Neuroloog, aandachtsgebied neurotoxicologie, voorheen hoofd Solvent team Enschede 
 
 
Nevenwerkzaamheden: Geen 
 
Beschrijving van relaties en belangen 
 
Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf “Transparantie in relaties en belangen” van de 
Code1. 
 
Persoonlijke financiële belangen 
 
Lid van inhoudelijke klankbordgroep van het RIVM-onderzoek, zonder verdere persoonlijke financiële 
belangen  
 
 
Persoonlijke relaties 
 
Er zijn geen persoonlijke relaties die baat kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van het 
onderzoek 

                                                           
1 https://www.knaw.nl/shared/resources/actueel/publicaties/pdf/gedragscode-belangenverstrengeling  

mailto:chroomonderzoek@rivm.nl
https://www.rivm.nl/chroom-6-en-carc/chroomonderzoek-defensie/chroom6-klankbordgroep
https://www.knaw.nl/shared/resources/actueel/publicaties/pdf/gedragscode-belangenverstrengeling
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Reputatiemanagement 
 
Niet van toepassing. 
 
 
Extern gefinancierd onderzoek 
 
Ik neem niet deel aan extern gefinancierd onderzoek 
 
 
Kennisvalorisatie 
 
Er zijn geen risico's wat betreft kennisvalorisatie. 
 
 
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 

I. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke 
beïnvloeding door belangenverstrengeling van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW).  
 

II. Verklaart kennis te hebben genomen van het “Privacyreglement deskundigen “Inhoudelijke 
klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties”” d.d. 29-04-2019 
 

III. Verklaart kennis te hebben genomen van de werkwijze van de klankbordgroep (zoals 
beschreven in “Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in 
arbeidssituaties”” d.d. 29-04-2019) 
 

IV. Verklaart zich te houden aan de werkwijze van de klankbordgroep (zoals beschreven in 
“Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties”” d.d. 
29-04-2019) en aan de daarin genoemde regels voor vertrouwelijkheid. 
 

V. Verklaart de privacyverklaring van het RIVM gelezen te hebben: 
https://www.rivm.nl/Privacybeleid/Privacyverklaring_RIVM.pdf.  
 

VI. Verklaart vrijwillig deel te nemen aan de klankbordgroep. 
 

VII. Verklaart zich te zullen houden aan de regels omtrent geheimhouding die ook voor 
rijksambtenaren gelden. Deze bepaling omtrent vertrouwelijkheid blijft ook van kracht na 
beëindiging van het klankbordgroep lidmaatschap.  

https://www.rivm.nl/Privacybeleid/Privacyverklaring_RIVM.pdf
https://www.rivm.nl/Privacybeleid/Privacyverklaring_RIVM.pdf


vilt.

tx.

x.

xl.

xil.

XIII.

Verklaart de verkregen gegevens en de interne beraadslagingen als vertrouwelijk te zullen
beschouwen.

Verklaart de verkregen gegevens en de interne beraadslagingen niet aan derden ter
beschikking te zullen stellen.

Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle
relevante relaties en belangen diehijlzij heeft.

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

Verklaart de gelegenheid te hebben gekregen om vragen te stellen, de informatie te
begrijpen en op de hoog[e te zijn van de mogelijkheid om uit de klankbordgroep te stappen.
Daar is geen reden voor nodig.

Verklaart toestemming te geven om de ingevulde gegevens in dit formulier door het RIVM

openbaar te maken op de website van het RIVM (httos://www.rivm.nl/chroom-5-en-
carclchroomonderzoek-defensielc,hroom6-klankborderoep) en op te slaan {dit formulier
wordt gearchíveerd bÍj het RÍVM voor een termÍjn van 15 jaar)

Datum: 02-07-201.9

Handtekening be

lnsturen

U kunt dit formulier Ínvullen, ondertekenen, scannen en per email retourneren aan :

chroo{nonderzoek@rivm. nl

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

n.v.t.
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Bijlage II: Formulier belangenverklaring en vertrouwelijkheid
“Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties”

In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling
wordt alle beoogd betrokkenen gevraagd onderstaande verklaring in te vullen, te ondertekenen en
te retourneren.

Door deelname aan de klankbordgroep en door ondertekening van de verklaring van belangen
committeren de deelnemers aan de klankbordgroep zich aan de werkwijze van de klankbordgroep,
zoals beschreven in “Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in
arbeidssituaties” d.d. 29-04-2019 en aan de daarin genoemde regels voor vertrouwelijkheid.

U kunt dit formulier invullen, ondertekenen, scannen en per email retourneren aan
chroomonderzoek@rivm.nl

Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op pagina 5.

Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt op de website van het RIVM
(https://www.rivm. nl/ch room-6-en-ca rc/chroomonderzoe k-defensie/chroom6-klankbordgroep).

Persoonlijke gegevens betrokkene

Naam: Erik Lebret

Per september is mijn werksituatie gewijzigd. Ik ben niet meer in dienst bij het RIVM en part-time
gepensioneerd. Daarmee is ook mijn directe betrokkenheid als Workpackageleader en Management
Board lid van het EU project HBM4EU vervallen. Wel blijf ik adviseur voor dit project (zie onder) ter
ondersteuning van mijn opvolgster in HBM4EU (Mirjam Luijten, RIVM). Ook blijf ik als promotor
betrokken bij het werk van Ilse Ottenbros in Workpackage 15 (Mixtures) in HBM4EU.

Hoofdfunctie(s):
• part-time gepensioneerd; geregistreerd als ZZP-er: Lebret IVoRi Consult, KvK nr. 75657511

o Advisering RIVM m.b.t. EU project HBM4EU op contractbasis
o Voorzitter Science Advisory Group Onderzoek Gezondheidseffecten Ultrafijn stof

Schiphol, t.b.v. RIVM-DMG op contractbasis
o Mogelijk andere advisering RIVM m.b.t. DMG projecten op contractbasis
o Begeleiden van 5 aio’s als emeritus bij UU-IRAS (onbetaald)

Nevenwerkzaamheden: -

• Beoordelingscommissie NWA-ORC Kamer Middel (vacatiegeld)
• Lid Gezondheidsraad Commissie Signalering gezondheid en milieu (vacatiegeld)
• Mogelijk vertegenwoordiger ISEE bij WHA 2020 (onkostenvergoeding); dit staat nog niet vast
• External Scientific Advisory Panel van Long-range Research Initiative CEFIC

(onkostenvergoeding en vacatiegeld/fee)
• Past member Policy Committee ISEE (onbetaald)
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Beschrijving van relaties en belangen

Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf “Transparantie in relaties en belangen” van de
Code1.

Persoonlijke financiële belangen

Geen, anders dan hiervoor genoemde activiteiten

Persoonlijke relaties

Mijn partner Mirjam Nielen is lid van de Commissie van Toezicht van het RIVM

Reputatiemanagement

Deelname aan Klankbordgroep kan in principe bijdrage aan mijn reputatie als part-time
gepensioneerd ZZP-er, al zie ik nog niet direct hoe (of in welke richting)

Extern gefinancierd onderzoek

Door mijn vertrek bij RIVM per 1 september 2019 heb ik momenteel geen betaalde
onderzoeksactiviteiten meet

Kennisvalorisatie

Niet uit te sluiten, al zie ik niet hoe

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

l https://www.knaw.n l/shared/resou rces/actueel/publicaties/pdf/gedragscode-belangenverstrengelIng
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Ondertekening
1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke

beïnvloeding door belangenverstrengeling van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (KNAW).

II. Verklaart kennis te hebben genomen van het “Privacyreglement deskundigen “Inhoudelijke
klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties” d.d. 29-04-2019

III. Verklaart kennis te hebben genomen van de werkwijze van de klankbordgroep (zoals
beschreven in “Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in
a rbeidssituaties” d .d. 29-04-2019)

IV. Verklaart zich te houden aan de werkwijze van de klankbordgroep (zoals beschreven in
“Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties” d.d.
29-04-2019) en aan de daarin genoemde regels voor vertrouwelijkheid.

V. Verklaart de privacyverklaring van het RIVM gelezen te hebben:

https://www. rivm . nl/Privacybeleid/Privacvverklaring RIVM .pdf.

VI. Verklaart vrijwillig deel te nemen aan de klankbordgroep.

VII. Verklaart zich te zullen houden aan de regels omtrent geheimhouding die ook voor
rijksambtenaren gelden. Deze bepaling omtrent vertrouwelijkheid blijft ook van kracht na
beëindiging van het klankbordgroep lidmaatschap.

VIII. Verklaart de verkregen gegevens en de interne beraadslagingen als vertrouwelijk te zullen
beschouwen.

IX. Verklaart de verkregen gegevens en de interne beraadslagingen niet aan derden ter
beschikking te zullen stellen.

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

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

XII. Verklaart de gelegenheid te hebben gekregen om vragen te stellen, de informatie te
begrijpen en op de hoogte te zijn van de mogelijkheid om uit de klankbordgroep te stappen.
Daar is geen reden voor nodig.

XIII. Verklaart toestemming te geven om de ingevulde gegevens in dit formulier door het RIVM
openbaar te maken op de website van het RIVM (https://www.rivm.nh/chroom-6-en-
carc/chroomonderzoek-defensie/chroom6-klankbordgroep) en op te slaan (dit formulier

Datum: 27-9-2019

Handtekening betrokkene:

wordt gearchiveerd bij het RIVM voor een termijn van 15 jaar)
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Bijlage II: Formulier belangenverklaring en vertrouwelijkheid 
“Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties” 
 
In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling 
wordt alle beoogd betrokkenen gevraagd onderstaande verklaring in te vullen, te ondertekenen en 
te retourneren. 
 
Door deelname aan de klankbordgroep en door ondertekening van de verklaring van belangen 
committeren de deelnemers aan de klankbordgroep zich aan de werkwijze van de klankbordgroep, 
zoals beschreven in “Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in 
arbeidssituaties”” d.d. 29-04-2019 en aan de daarin genoemde regels voor vertrouwelijkheid.  
 
U kunt dit formulier invullen, ondertekenen, scannen en per email retourneren aan 
chroomonderzoek@rivm.nl  
 
Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op pagina 5. 
 
Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt op de website van het RIVM 
(https://www.rivm.nl/chroom-6-en-carc/chroomonderzoek-defensie/chroom6-klankbordgroep). 
 
 
Persoonlijke gegevens betrokkene 
 
Naam: WRF Notten 
 
 
Hoofdfunctie(s): 
Graag per functie vermelden als u meerdere functies heeft 
 
Emeritus Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam 
 
 
 
 
Nevenwerkzaamheden: 
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald zijn 
 
Voorzitter RvC MI-EUR (Erasmus MC) 
 
 
 
  

mailto:chroomonderzoek@rivm.nl
https://www.rivm.nl/chroom-6-en-carc/chroomonderzoek-defensie/chroom6-klankbordgroep
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Beschrijving van relaties en belangen 
 
Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf “Transparantie in relaties en belangen” van de 
Code1. 
 
Persoonlijke financiële belangen 
 
Voorbeeld: 
Lid van inhoudelijke klankbordgroep die in dienst van een belanghebbende van het RIVM-onderzoek 
opereert op het gebied waar het onderzoek zich op richt. 
 
 
Geen  
 
 
 
 
 
 
 
Persoonlijke relaties 
 
Voorbeeld: 
Mensen uit directe omgeving (zoals partner, familieleden, vrienden, naaste collega’s) die baat kunnen 
hebben bij een bepaalde uitkomst van het onderzoek.  
 
 
 
n.v.t.  
 
 
 
 
 
 
Reputatiemanagement 
 
Voorbeelden: 
Deelname aan inhoudelijke klankbordgroep om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever 
of andere belanghebbenden te beschermen of erkenning te verwerven. 
 
 
 
n.v.t. 
 
 
  

                                                           
1 https://www.knaw.nl/shared/resources/actueel/publicaties/pdf/gedragscode-belangenverstrengeling  

https://www.knaw.nl/shared/resources/actueel/publicaties/pdf/gedragscode-belangenverstrengeling
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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. 
 
 
n.v.t. 
 
 
 
 
 
 
 
Kennisvalorisatie 
 
Voorbeeld: 
Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het onderzoek zich op richt die mogelijkheden 
biedt voor ‘vermarkting’. Dit kan procedure of interventie zijn, maar ook een nieuw theoretisch 
concept of model, of vernieuwde aanpak van organisatie en logistiek.  
 
 
 
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? 
 
 
Niet voor zover mij bekend.  
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Ondertekening 
I. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke 

beïnvloeding door belangenverstrengeling van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW).  
 

II. Verklaart kennis te hebben genomen van het “Privacyreglement deskundigen “Inhoudelijke 
klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties”” d.d. 29-04-2019 
 

III. Verklaart kennis te hebben genomen van de werkwijze van de klankbordgroep (zoals 
beschreven in “Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in 
arbeidssituaties”” d.d. 29-04-2019) 
 

IV. Verklaart zich te houden aan de werkwijze van de klankbordgroep (zoals beschreven in 
“Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties”” d.d. 
29-04-2019) en aan de daarin genoemde regels voor vertrouwelijkheid. 
 

V. Verklaart de privacyverklaring van het RIVM gelezen te hebben: 
https://www.rivm.nl/Privacybeleid/Privacyverklaring_RIVM.pdf.  
 

VI. Verklaart vrijwillig deel te nemen aan de klankbordgroep. 
 

VII. Verklaart zich te zullen houden aan de regels omtrent geheimhouding die ook voor 
rijksambtenaren gelden. Deze bepaling omtrent vertrouwelijkheid blijft ook van kracht na 
beëindiging van het klankbordgroep lidmaatschap.  
 

VIII. Verklaart de verkregen gegevens en de interne beraadslagingen als vertrouwelijk te zullen 
beschouwen. 
 

IX. Verklaart de verkregen gegevens en de interne beraadslagingen niet aan derden ter 
beschikking te zullen stellen. 
 

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

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

XII. Verklaart de gelegenheid te hebben gekregen om vragen te stellen, de informatie te 
begrijpen en op de hoogte te zijn van de mogelijkheid om uit de klankbordgroep te stappen. 
Daar is geen reden voor nodig.  
 

XIII. Verklaart toestemming te geven om de ingevulde gegevens in dit formulier door het RIVM 
openbaar te maken op de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/chroom-6-en-
carc/chroomonderzoek-defensie/chroom6-klankbordgroep) en op te slaan (dit formulier 
wordt gearchiveerd bij het RIVM voor een termijn van 15 jaar)  

  
Datum:  8-7-2019 
 
Handtekening betrokkene:  
 
 

https://www.rivm.nl/Privacybeleid/Privacyverklaring_RIVM.pdf
https://www.rivm.nl/Privacybeleid/Privacyverklaring_RIVM.pdf
https://www.rivm.nl/chroom-6-en-carc/chroomonderzoek-defensie/chroom6-klankbordgroep
https://www.rivm.nl/chroom-6-en-carc/chroomonderzoek-defensie/chroom6-klankbordgroep


Insturen

U kunt dit formulier invullen, ondertekenen, scannen en per email retourneren aan:
ch roo monde rzoe k( rivm ni

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
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Bijlage II: Formulier belangenverklaring en vertrouwelijkheid 
“Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties” 
 
In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling 
wordt alle beoogd betrokkenen gevraagd onderstaande verklaring in te vullen, te ondertekenen en 
te retourneren. 
 
Door deelname aan de klankbordgroep en door ondertekening van de verklaring van belangen 
committeren de deelnemers aan de klankbordgroep zich aan de werkwijze van de klankbordgroep, 
zoals beschreven in “Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in 
arbeidssituaties”” d.d. 29-04-2019 en aan de daarin genoemde regels voor vertrouwelijkheid.  
 
U kunt dit formulier invullen, ondertekenen, scannen en per email retourneren aan 
chroomonderzoek@rivm.nl  
 
Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op pagina 5. 
 
Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt op de website van het RIVM 
(https://www.rivm.nl/chroom-6-en-carc/chroomonderzoek-defensie/chroom6-klankbordgroep). 
 
 

Persoonlijke gegevens betrokkene 
 
Naam: Paul T.J. Scheepers 
 
 
Hoofdfunctie(s): 
Graag per functie vermelden als u meerdere functies heeft 
 
 
Universitair hoofddocent Radboudumc 
 
 
Nevenwerkzaamheden: 
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald zijn 
 
Medisch toxicoloog en gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen bij de GGD Hart voor Brabant 
(betaalde nevenfunctie) 
 
Voorzitter Stichting Contactgroep Gezondheid en Chemie 
(onbezoldigd) 
 
Member Pool of Experts Rapid Risk Assessment DG Santé, Europese Commissie 
(onkostenvergoeding) 
 
Examinator Instituut voor Fysieke Veiligheid 
(onkostenvergoeding) 
 
Member Board of Directors International Society of Exposure Sciences 
(onbetaald) 

mailto:chroomonderzoek@rivm.nl
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Beschrijving van relaties en belangen 
 
Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf “Transparantie in relaties en belangen” van de 
Code1. 
 

Persoonlijke financiële belangen 
 
Voorbeeld: 
Lid van inhoudelijke klankbordgroep die in dienst van een belanghebbende van het RIVM-onderzoek 
opereert op het gebied waar het onderzoek zich op richt. 
 
 
Niet vant toepassing 
 
 
 
 
 
 
 

Persoonlijke relaties 
 
Voorbeeld: 
Mensen uit directe omgeving (zoals partner, familieleden, vrienden, naaste collega’s) die baat kunnen 
hebben bij een bepaalde uitkomst van het onderzoek.  
 
 
Niet van toepassing 
 
 
 
 
 
 
 

Reputatiemanagement 
 
Voorbeelden: 
Deelname aan inhoudelijke klankbordgroep om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever 
of andere belanghebbenden te beschermen of erkenning te verwerven. 
 
 
Niet van toepassing 
 
 
 
  

 
1 https://www.knaw.nl/shared/resources/actueel/publicaties/pdf/gedragscode-belangenverstrengeling  

https://www.knaw.nl/shared/resources/actueel/publicaties/pdf/gedragscode-belangenverstrengeling
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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. 
 
 
 
Coördinator van de Nederlandse bijdrage aan de HBM4EU chroomstudie (zie www.hbm4eu.eu)  
 
 
 
 
 
 

Kennisvalorisatie 
 
Voorbeeld: 
Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het onderzoek zich op richt die mogelijkheden 
biedt voor ‘vermarkting’. Dit kan procedure of interventie zijn, maar ook een nieuw theoretisch 
concept of model, of vernieuwde aanpak van organisatie en logistiek.  
 
 
 
Niet van toepassinng 
 
 
 
 
 
 
 

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 van toepassing  

http://www.hbm4eu.eu/
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Ondertekening 
I. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke 

beïnvloeding door belangenverstrengeling van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW).  
 

II. Verklaart kennis te hebben genomen van het “Privacyreglement deskundigen “Inhoudelijke 
klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties”” d.d. 29-04-2019 
 

III. Verklaart kennis te hebben genomen van de werkwijze van de klankbordgroep (zoals 
beschreven in “Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in 
arbeidssituaties”” d.d. 29-04-2019) 
 

IV. Verklaart zich te houden aan de werkwijze van de klankbordgroep (zoals beschreven in 
“Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties”” d.d. 
29-04-2019) en aan de daarin genoemde regels voor vertrouwelijkheid. 
 

V. Verklaart de privacyverklaring van het RIVM gelezen te hebben: 
https://www.rivm.nl/Privacybeleid/Privacyverklaring_RIVM.pdf.  
 

VI. Verklaart vrijwillig deel te nemen aan de klankbordgroep. 
 

VII. Verklaart zich te zullen houden aan de regels omtrent geheimhouding die ook voor 
rijksambtenaren gelden. Deze bepaling omtrent vertrouwelijkheid blijft ook van kracht na 
beëindiging van het klankbordgroep lidmaatschap.  
 

VIII. Verklaart de verkregen gegevens en de interne beraadslagingen als vertrouwelijk te zullen 
beschouwen. 
 

IX. Verklaart de verkregen gegevens en de interne beraadslagingen niet aan derden ter 
beschikking te zullen stellen. 
 

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

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

XII. Verklaart de gelegenheid te hebben gekregen om vragen te stellen, de informatie te 
begrijpen en op de hoogte te zijn van de mogelijkheid om uit de klankbordgroep te stappen. 
Daar is geen reden voor nodig.  
 

XIII. Verklaart toestemming te geven om de ingevulde gegevens in dit formulier door het RIVM 
openbaar te maken op de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/chroom-6-en-
carc/chroomonderzoek-defensie/chroom6-klankbordgroep) en op te slaan (dit formulier 
wordt gearchiveerd bij het RIVM voor een termijn van 15 jaar)  

  
Datum: 08-09-2019 
 
Handtekening betrokkene:   

https://www.rivm.nl/Privacybeleid/Privacyverklaring_RIVM.pdf
https://www.rivm.nl/chroom-6-en-carc/chroomonderzoek-defensie/chroom6-klankbordgroep
https://www.rivm.nl/chroom-6-en-carc/chroomonderzoek-defensie/chroom6-klankbordgroep
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Insturen 
 
U kunt dit formulier invullen, ondertekenen, scannen en per email retourneren aan : 
chroomonderzoek@rivm.nl 
 
 
 
 
 
 

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel) 
 
 
Niet van toepassing 
 

mailto:chroomonderzoek@rivm.nl


Bijlage II: Formulier betangenverklaring en vertrouwelijkheid
“Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties”

In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling
wordt alle beoogd betrokkenen gevraagd onderstaande verklaring in te vullen, te ondertekenen en
te retourneren.

Door deelname aan de klankbordgroep en door ondertekening van de verklaring van belangen
committeren de deelnemers aan de klankbordgroep zich aan de werkwijze van de klankbordgroep,
zoals beschreven in “Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in
arbeidssituaties” d.d. 29-04-2019 en aan de daarin genoemde regels voor vertrouwelijkheid.

U kunt dit formulier invullen, ondertekenen, scannen en per email retourneren aan
chroomonderzoek@rivm.nl

Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op pagina 5.

Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt op de website van het RIVM
(https://www.rivm .nl/chroom-6-en-ca rc/chroomonderzoek-defensie/ch room6-klankbordgroep).

Persoonlijke gegevens betrokkene

Naam: T. Sijbranda

Hoofdfu nctie(s):
Senior Adviseur Toxicologie en Arbeidshygiëne
Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) 1
Defensie Gezondheidszorg Organisatie 1 Ministerie van Defensie

Korte Molenweg 3 1 3941PW Doorn

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

Niet van toepassing
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Beschrijving van relaties en belangen

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

Persoonlijke financiële belangen

Voorbeeld:
Lid van inhoudelijke klankbordgroep die in dienst van een belanghebbende van het RIVM-onderzoek
opereert op het gebied waar het onderzoek zich op richt.

Niet van toepassing

Persoonlijke relaties

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

Niet van toepassing

Reputatiemanagement

Voorbeelden:
Deelname aan inhoudelijke klankbordgroep om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever
of andere belanghebbenden te beschermen of erkenning te verwerven.

Niet van toepassing

1 https://www.knaw.nl/shared/resources/actueel/publicaties/pdf/gedragscode-belangenverstrengeli ng
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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

Kennisvalorisatie

Voorbeeld:
Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het onderzoek zich op richt die mogelijkheden
biedt voor ‘vermarkting’. Dit kan procedure of interventie zijn, maar ook een nieuw theoretisch
concept of model, of vernieuwde aanpak van Organisatie en logistiek.

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?

Niet van toepassing
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Ondertekening
1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke

beïnvloeding door belangenverstrengeling van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (KNAW).

II. Verklaart kennis te hebben genomen van het “Privacyreglement deskundigen “Inhoudelijke
klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties” d.d. 29-04-2019

III. Verklaart kennis te hebben genomen van de werkwijze van de klankbordgroep (zoals
beschreven in “Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in
arbeidssituaties” d.d. 29-04-2019)

IV. Verklaart zich te houden aan de werkwijze van de klankbordgroep (zoals beschreven in
“Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties” d.d.
29-04-2019) en aan de daarin genoemde regels voor vertrouwelijkheid.

V. Verklaart de privacyverklaring van het RIVM gelezen te hebben:
https://www.rivm .n 1/Privacybeleid/Privacyverkla ring RIVM .pdf.

VI. Verklaart vrijwillig deel te nemen aan de klankbordgroep.

VII. Verklaart zich te zullen houden aan de regels omtrent geheimhouding die ook voor
rijksambtenaren gelden. Deze bepaling omtrent vertrouwelijkheid blijft ook van kracht na
beëindiging van het klankbordgroep lidmaatschap.

VIII. Verklaart de verkregen gegevens en de interne beraadslagingen als vertrouwelijk te zullen
beschouwen.

IX. Verklaart de verkregen gegevens en de interne beraadslagingen niet aan derden ter
beschikking te zullen stellen.

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

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

XII. Verklaart de gelegenheid te hebben gekregen om vragen te stellen, de informatie te
begrijpen en op de hoogte te zijn van de mogelijkheid om uit de klankbordgroep te stappen.
Daar is geen reden voor nodig.

XIII. Verklaart toestemming te geven om de ingevulde gegevens in dit formulier door het RIVM
openbaar te maken op de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/chroom-6-en-
carc/chroomonderzoek-defensie/chroom6-klankbordgroep) en op te slaan (dit formulier
wordt gearchiveerd btRlyL1oerEen termijn van 15 jaar)

Datum: 8juli 2019

Handtekening betrokkene:

Page 4 of 5



lnsturen4lO
0

U kunt dit formulier invullen, ondertekenen, scannen en per email retourneren aan:
chroomonderzoek@rivm.nl

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
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Bijlage II: Formulier belangenverklaring en vertrouwelijkheid 
“Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties” 
 
In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling 
wordt alle beoogd betrokkenen gevraagd onderstaande verklaring in te vullen, te ondertekenen en 
te retourneren. 
 
Door deelname aan de klankbordgroep en door ondertekening van de verklaring van belangen 
committeren de deelnemers aan de klankbordgroep zich aan de werkwijze van de klankbordgroep, 
zoals beschreven in “Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in 
arbeidssituaties”” d.d. 29-04-2019 en aan de daarin genoemde regels voor vertrouwelijkheid.  
 
U kunt dit formulier invullen, ondertekenen, scannen en per email retourneren aan 
chroomonderzoek@rivm.nl  
 
Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op pagina 5. 
 
Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt op de website van het RIVM 
(https://www.rivm.nl/chroom-6-en-carc/chroomonderzoek-defensie/chroom6-klankbordgroep). 
 
 
Persoonlijke gegevens betrokkene 
 
Naam: D.Spreeuwers 
 
 
Hoofdfunctie(s): 
Graag per functie vermelden als u meerdere functies heeft 
 
Mede-eigenaar en medisch directeur IKA-Ned BV 
Eigenaar en directeur Arbodienst Wellbe 
Eigenaar en directeur Yellow Factory BV 
 
 
 
Nevenwerkzaamheden: 
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald zijn 
 
Hoofdredacteur medisch tijdschrift Quintesse, betaald 
 
 
  

mailto:chroomonderzoek@rivm.nl
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Beschrijving van relaties en belangen 
 
Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf “Transparantie in relaties en belangen” van de 
Code1. 
 
Persoonlijke financiële belangen 
 
Voorbeeld: 
Lid van inhoudelijke klankbordgroep die in dienst van een belanghebbende van het RIVM-onderzoek 
opereert op het gebied waar het onderzoek zich op richt. 
 
IKA-Ned verricht medisch onderzoek bij (ex-) werknemers van Nedtrain en heeft medisch onderzoek 
verricht bij ex-werknemers van tROM m.b.t. Chroom-6. 
Yellow Factory verricht beoordelingen van (ex-) werknemers van Defensie die in beroep zijn gegaan 
tegen de uitslag van de Chroom-6 regeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoonlijke relaties 
 
Voorbeeld: 
Mensen uit directe omgeving (zoals partner, familieleden, vrienden, naaste collega’s) die baat kunnen 
hebben bij een bepaalde uitkomst van het onderzoek.  
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reputatiemanagement 
 
Voorbeelden: 
Deelname aan inhoudelijke klankbordgroep om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever 
of andere belanghebbenden te beschermen of erkenning te verwerven. 
 
 
- 
 
 

                                                           
1 https://www.knaw.nl/shared/resources/actueel/publicaties/pdf/gedragscode-belangenverstrengeling  

https://www.knaw.nl/shared/resources/actueel/publicaties/pdf/gedragscode-belangenverstrengeling
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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. 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
Kennisvalorisatie 
 
Voorbeeld: 
Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het onderzoek zich op richt die mogelijkheden 
biedt voor ‘vermarkting’. Dit kan procedure of interventie zijn, maar ook een nieuw theoretisch 
concept of model, of vernieuwde aanpak van organisatie en logistiek.  
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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? 
 
 
-  
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Ondertekening 
I. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke 

beïnvloeding door belangenverstrengeling van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW).  
 

II. Verklaart kennis te hebben genomen van het “Privacyreglement deskundigen “Inhoudelijke 
klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties”” d.d. 29-04-2019 
 

III. Verklaart kennis te hebben genomen van de werkwijze van de klankbordgroep (zoals 
beschreven in “Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in 
arbeidssituaties”” d.d. 29-04-2019) 
 

IV. Verklaart zich te houden aan de werkwijze van de klankbordgroep (zoals beschreven in 
“Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties”” d.d. 
29-04-2019) en aan de daarin genoemde regels voor vertrouwelijkheid. 
 

V. Verklaart de privacyverklaring van het RIVM gelezen te hebben: 
https://www.rivm.nl/Privacybeleid/Privacyverklaring_RIVM.pdf.  
 

VI. Verklaart vrijwillig deel te nemen aan de klankbordgroep. 
 

VII. Verklaart zich te zullen houden aan de regels omtrent geheimhouding die ook voor 
rijksambtenaren gelden. Deze bepaling omtrent vertrouwelijkheid blijft ook van kracht na 
beëindiging van het klankbordgroep lidmaatschap.  
 

VIII. Verklaart de verkregen gegevens en de interne beraadslagingen als vertrouwelijk te zullen 
beschouwen. 
 

IX. Verklaart de verkregen gegevens en de interne beraadslagingen niet aan derden ter 
beschikking te zullen stellen. 
 

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

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

XII. Verklaart de gelegenheid te hebben gekregen om vragen te stellen, de informatie te 
begrijpen en op de hoogte te zijn van de mogelijkheid om uit de klankbordgroep te stappen. 
Daar is geen reden voor nodig.  
 

XIII. Verklaart toestemming te geven om de ingevulde gegevens in dit formulier door het RIVM 
openbaar te maken op de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/chroom-6-en-
carc/chroomonderzoek-defensie/chroom6-klankbordgroep) en op te slaan (dit formulier 
wordt gearchiveerd bij het RIVM voor een termijn van 15 jaar)  

  
Datum: 8-7-2019 
 

Handtekening betrokkene:   

https://www.rivm.nl/Privacybeleid/Privacyverklaring_RIVM.pdf
https://www.rivm.nl/Privacybeleid/Privacyverklaring_RIVM.pdf
https://www.rivm.nl/chroom-6-en-carc/chroomonderzoek-defensie/chroom6-klankbordgroep
https://www.rivm.nl/chroom-6-en-carc/chroomonderzoek-defensie/chroom6-klankbordgroep
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Insturen 
 
U kunt dit formulier invullen, ondertekenen, scannen en per email retourneren aan : 
chroomonderzoek@rivm.nl 
 
 
 
 
 
 
Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel) 
 
 
 
 

mailto:chroomonderzoek@rivm.nl
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Bijlage II: Formulier belangenverklaring en vertrouwelijkheid 
“Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties” 
 
In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling 
wordt alle beoogd betrokkenen gevraagd onderstaande verklaring in te vullen, te ondertekenen en 
te retourneren. 
 
Door deelname aan de klankbordgroep en door ondertekening van de verklaring van belangen 
committeren de deelnemers aan de klankbordgroep zich aan de werkwijze van de klankbordgroep, 
zoals beschreven in “Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in 
arbeidssituaties”” d.d. 29-04-2019 en aan de daarin genoemde regels voor vertrouwelijkheid.  
 
U kunt dit formulier invullen, ondertekenen, scannen en per email retourneren aan 
chroomonderzoek@rivm.nl  
 
Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op pagina 5. 
 
Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt op de website van het RIVM 
(https://www.rivm.nl/chroom-6-en-carc/chroomonderzoek-defensie/chroom6-klankbordgroep). 
 
 
Persoonlijke gegevens betrokkene 
 
Naam: 
 
 
Hoofdfunctie(s): 
Graag per functie vermelden als u meerdere functies heeft 
 
 
 
 
 
 
Nevenwerkzaamheden: 
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald zijn 
 
 
 
 
  

iPad pro Martin

iPad pro Martin

iPad pro Martin

iPad pro Martin

iPad pro Martin

iPad pro Martin

iPad pro Martin
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Beschrijving van relaties en belangen 
 
Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf “Transparantie in relaties en belangen” van de 
Code1. 
 
Persoonlijke financiële belangen 
 
Voorbeeld: 
Lid van inhoudelijke klankbordgroep die in dienst van een belanghebbende van het RIVM-onderzoek 
opereert op het gebied waar het onderzoek zich op richt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoonlijke relaties 
 
Voorbeeld: 
Mensen uit directe omgeving (zoals partner, familieleden, vrienden, naaste collega’s) die baat kunnen 
hebben bij een bepaalde uitkomst van het onderzoek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reputatiemanagement 
 
Voorbeelden: 
Deelname aan inhoudelijke klankbordgroep om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever 
of andere belanghebbenden te beschermen of erkenning te verwerven. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1 https://www.knaw.nl/shared/resources/actueel/publicaties/pdf/gedragscode-belangenverstrengeling  

iPad pro Martin

iPad pro Martin

iPad pro Martin
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kennisvalorisatie 
 
Voorbeeld: 
Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het onderzoek zich op richt die mogelijkheden 
biedt voor ‘vermarkting’. Dit kan procedure of interventie zijn, maar ook een nieuw theoretisch 
concept of model, of vernieuwde aanpak van organisatie en logistiek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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? 
 
 
  

iPad pro Martin

iPad pro Martin

iPad pro Martin
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Ondertekening 
I. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke 

beïnvloeding door belangenverstrengeling van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW).  
 

II. Verklaart kennis te hebben genomen van het “Privacyreglement deskundigen “Inhoudelijke 
klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties”” d.d. 29-04-2019 
 

III. Verklaart kennis te hebben genomen van de werkwijze van de klankbordgroep (zoals 
beschreven in “Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in 
arbeidssituaties”” d.d. 29-04-2019) 
 

IV. Verklaart zich te houden aan de werkwijze van de klankbordgroep (zoals beschreven in 
“Beschrijving en werkwijze “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties”” d.d. 
29-04-2019) en aan de daarin genoemde regels voor vertrouwelijkheid. 
 

V. Verklaart de privacyverklaring van het RIVM gelezen te hebben: 
https://www.rivm.nl/Privacybeleid/Privacyverklaring_RIVM.pdf.  
 

VI. Verklaart vrijwillig deel te nemen aan de klankbordgroep. 
 

VII. Verklaart zich te zullen houden aan de regels omtrent geheimhouding die ook voor 
rijksambtenaren gelden. Deze bepaling omtrent vertrouwelijkheid blijft ook van kracht na 
beëindiging van het klankbordgroep lidmaatschap.  
 

VIII. Verklaart de verkregen gegevens en de interne beraadslagingen als vertrouwelijk te zullen 
beschouwen. 
 

IX. Verklaart de verkregen gegevens en de interne beraadslagingen niet aan derden ter 
beschikking te zullen stellen. 
 

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

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

XII. Verklaart de gelegenheid te hebben gekregen om vragen te stellen, de informatie te 
begrijpen en op de hoogte te zijn van de mogelijkheid om uit de klankbordgroep te stappen. 
Daar is geen reden voor nodig.  
 

XIII. Verklaart toestemming te geven om de ingevulde gegevens in dit formulier door het RIVM 
openbaar te maken op de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/chroom-6-en-
carc/chroomonderzoek-defensie/chroom6-klankbordgroep) en op te slaan (dit formulier 
wordt gearchiveerd bij het RIVM voor een termijn van 15 jaar)  

  
Datum:  
 
Handtekening betrokkene:   

iPad pro Martin
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Insturen 
 
U kunt dit formulier invullen, ondertekenen, scannen en per email retourneren aan : 
chroomonderzoek@rivm.nl 
 
 
 
 
 
 
Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel) 
 
 
 
 

iPad pro Martin















Bijlage ll: Formulier belangenverklaring en vertrouwelijkheid

"lnhoudelijke klankbordgroep Chroom-5 in arbeidssituaties"

ln het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beTnvloeding door belangenverstrengeling

wordt alle beoogd betrokkenen gevraagd onderstaande verklaring in te vullen, te ondertekenen en

te retourneren.

Door deelname aan de klankbordgroep en door ondertekening van de verklaring van belangen

committeren de deelnemers aan de klankbordgroep zich aan de werkwijze van de klankbordgroep,

zoals beschreven in "Beschrijving en werkwijze "lnhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in

arbeidssituaties,,,, d.d. 2g-o4-2oLg en aan de daarin genoemde regels voor vertrouwelijkheid.

U kunt dit formulier invullen, ondertekenen, scannen en per email retourneren aan

chroomonderzoek@rivn'nl

Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op pagina 5.

Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt op de website van het RIVM

Persoonliike gegevens betrokkene

Naam:Dr.L.Verschoor

Hoofdfunctie(s): medisch adviseur Environmental Consultancy and Management

Graog per functie vermelden ols u meerdere functies heeft

Nevenwerkzaamheden:
Groag kort per functie de werkzoamheden vermelden en of deze betoold of onbetaald ziin

Conservator interne geneeskunde Trefpunt Medische Geschiedenis, Nederlandse Vereniging voor

Medische Geschiedenis (onbetaald)
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I
I

Beschrijving van relaties en belangen

Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf "Transparantie in relaties en belangen" van de

Code1.

Persoonlijke fina nci6le bela ngen

Voorbeeld:
Lid van inhoudelijke klonkbordgraep die in dienst von een belanghebbende van het R|VM-onderzoek

opereert op het gebied waor het onderzoek zich op richt.

geen

Persoonlijke relaties

Voorbeeld:
Mensen uit directe omgeving (zoals partner, familieleden, vrienden, nooste collego's) die baat kuonen

hebben bij een bepaolde uitkomst van het onderzoek.

geen

Reputatiemanagement

Voorbeelden:
Deelname oan inhoudetijke klankbordgroep om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever

of ondere belonghebbenden te beschermen of erkenning te verwerven.

Niet van toepassing

t https://www.knaw.nl/shared/resources/aqtueeUpublicaties/pdf/gedragscode-belaneenverstreneelins
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Extern gefinancierd onderzg+

Voorbeeld:
Deelnome aon onderzoek gefinoncierd door (semi-)overheid, fondsen of industrie, woarbii de

finoncier belangen kon hebben bii bepoatde resultoten van het onderzoek.

Niet van toePassing

.,'..<

Kennisvalorisatie

Voorbeeld: '!

Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied woar het onderzoek zich op richt die mogeliikheden

biedt voor ,vermorkting'. Dit kan procedure of interventie ziin, moar ook een nieuw theoretisch

concept of model, of virnieuwde aanpak von orgonisotie en logistiek.
i

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 oiganisatie in verlegenheid kunnen brengen?

geen
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il.

il1.

Ondertekening
L V"rf.frr.**rtis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke

beTnvloeding door belangenverstrengeling van de Koninklijke Nederlandse Akademie van

WetenschaPPen (KNAW).

Verklaart kennis te hebben genomen van het "Privacyreglement deskundigen "lnhoudelijke

klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties"" d'd' 29-04-2019

Verklaart kennis te hebben genomen van de werkwijze van de klankbordgroep (zoals

beschreven in "Beschrijving en werkwijze "lnhoudelijke klankbordgroep chroom-6 in

arbeidssituaties"" d.d. 29-O4-2OL9\

Verklaart zich te houden aan de werkwijze van de klankbordgroep (zoals beschreven in

,,Beschrijving en werkwijze "lnhoudelijke klankbordgroep Chroom-6 in arbeidssituaties"" d'd'

zg-o4-2}Lgl en aan de daarin genoemde regels voor vertrouwelijkheid.

Verklaart de privacyverklaring van het RIVM gelezen te hebben:

lv.

V.

vt.

vll.

Verklaart vrijwillig deel te nemen aan de klankbordgroep'

Verklaart zich te zullen houden aan de regels omtrent geheimhouding die ook voor

rijksambtenaren gelden. Deze bepaling omtrent vertrouwelijkheid blijft ook van kracht na

be6indiging van het klankbordgroep lidmaatschap' 
:.

Verklaart de verkregen gegevens en de interne beraadslagingen als vertrouwelijk te zullen

beschouwen.
vlll.

xlll.

xil.

lX. Verklaart de verkregen gegevens en de interne beraadslagingen niet aan derden ter

beschikking te zullen stellen.

X. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle

relevante relaties en belangen die hij/zij heeft'

xl. Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde

of vergrote belangen.

Verklaart de gelegenheid te hebben gekregen om vragen te stellen, de informatie te

begrijpen en op de hoogte te zijn van de mogelijkheid om uit de klankbordgroep te stappen'

Daar is geen reden voor nodig.

Verklaart toestemming te geven om de ingevulde gegevens in dit formulier door het RIVM

openbaar te maken op de website van het RIVM (https://www,rivm'nuchroom-6-en:

carc/chroomonderzoek-defensie/chroom6-klankbordsroep) en op te slaan (dit formulier

*"tdt gearchiveerd bij het RIVM voor een termijn van 15 jaar)

Datum: 30 oktober 2019

Handtekening betrokkene:
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