
Belangenverklaring

In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door

belangenverstrengeling wordt alle beoogd betrokkenen bij de totstandkoming van

wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen gevraagd onderstaande

verklaring in te vullen, te ondertekenen en te retourneren.

U kunt dit formulier:

- Digitaal invullen, uitprinten en met de hand ondertekenen
- Digitaal invullen en ondertekenen en per e-mail retourneren
- Uitprinten en handgeschreven invullen

Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op
pagina 16.

Het formulier zal nabeoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens aanvrager

Commissie Wetenschappelijke Adviescommissie Verbetering Productsamenstelling

Naam lid Dr P.M.T. de Kok

Hoofdfuncties)

Graag omvang per functie vermelden als u meerdere functies heeft

Principal Scientist Flavour bij NIZO food research, Ede.

Nevenwerkzaamheden

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

Geen
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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

Voorbeelden:

Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijf opereert op netgebied waar het
advies/richtlijn zich opricht.

Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen of opties).

Geen met uitzondering van hetgeen vermeld onder "Extern gefinancierd ondersoek"

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 met uitzondering van hetgeen vermeld onder "Extern gefinancierd onderzoek".

Reputatíemanagement

Voorbeelden:

Deelname aan (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever

of andere belangenorganisaties te beschermen of erkenning te verwerven.
Boegbeeldfunctienij een patiënten- of beroepsorganisatie.

Geen met uitzondering van hetgeen vermeld onder "Extern gefinancierd ondersoek".
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Extern gefinancierd onderzoek

Voorbeeld:

Deelname aan onderzoekgefinancierd door (semi-)overheid, fondsen of industrie, waarbij de

financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.

NIZO food research is een volledig onafhankelijke commerciële onderzoeksinstelling die
haar inkomsten uit contract research verwerft. Vrijwel het gehele portfolio aan projecten
dat binnen ons bedrijf wordt uitgevoerd richt zich op het ontwikkelen van technologische
doorbraken en wetenschappelijke toepassingen ten behoeve van het ontwikkelen van
toepassingen voor voedingsmiddelen- en voedingsmiddelingrediënten producenten. De
resultaten uit de projecten zijn het eigendom van de organisatie of het bedrijf dat het
onderzoek financiert, net als de uit dit werk voortvloeiende patenten, terwijl in vrijwel alle
gevallen de (wetenschappelijke) methodieken eigendom blijven van NIZO. NIZO is niet
vrij alle resultaten uit zijn onderzoek te publiceren. Als Principal Scientist Flavour ben ik
nai iui hatrnkkan hii arni iicitia riafinitia an i iitvnarinn van aan nrn9nt aantal nrniartaj n 0

Kennisvalorisatie

Voorbeelden:

Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies/richtlijn zrch opricht 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.

NIZO food research richt zich op (het genereren van) oplossingen die een sterk
wetenschappelijke grondslag hebben. De aldus verkregen technische concepten kunnen
vaak op velerlei manieren worden toegepast waardoor ze bredere toepassingsgebied
kunnen ontsluiten. Dit geeft NIZO diepgaand inzicht in de technische achtergronden en
oplossingsmogelijkheden van zout, suiker en vet reductie. Hoewel toepassingen mogelijk
geblokkeerd zijn doordat ze eigendom zijn van de industrie die de betreffende
onderzoeksprojecten hebben gefinancierd, is de kennis met betrekking tot de
werkingsprincipes die daaruit verkregen wordt vrij. Dit geeft NIZO een goed inzicht in de
technische (on)mogelijkheden van zout, suiker en vet-reductie in voorde industrie
ralauanta tnanaccinnan 0

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 dat ik nu weet.
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Ondertekening

Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke

beïnvloeding door belangenverstrengeling;

Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen

beschouwen;

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

relevante relatiesen belangen die hij/zij heeft;

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

of vergrote belangen

Print het formulier, onderteken heten stuur het op naar d~ganisatie.

Handtekening b~ebogd lid

Datum 28_ _2014

Insturen (door organisatie in te vullen)

U kunt het belangenverk/aringsformulierinsturen
Via reguliere post:
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