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Belangenverklaring 
van een lid van de raad van bestuur 

 
Doel van deze door de leden van de raad van bestuur in te vullen verklaring is vast te stellen of er enig 
mogelijk of feitelijk belangenconflict van leden bestaat met betrekking tot hun lidmaatschap, en het 
Vertaalbureau in staat te stellen zo nodig de juiste maatregelen te treffen. De ondertekende verklaring zal 
bij de directeur berusten en een kopie van de verklaring aan het lid worden gegeven. 
 

 
Hebt u naar uw mening persoonlijke belangen, in het bijzonder van familiaire of financiële aard, of 
vertegenwoordigt u andere belangen van derden, die mogelijk of feitelijk uw onafhankelijkheid in de 
uitoefening van uw taken als lid van de raad van bestuur van het Vertaalbureau voor de organen van de 
Europese Unie in gevaar zouden brengen en die derhalve zouden leiden tot een feitelijk of mogelijk 
conflict van belangen die voor genoemde positie relevant zijn? 

JA    NEEN   
Zo ja, geeft u dan een toelichting: 
……………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………….…………………………… 

Hierbij bevestig ik dat de in deze verklaring verstrekte informatie juist en volledig is. Ik zal de voorzitter 
van de raad van bestuur en de directeur van het Vertaalbureau onmiddellijk op de hoogte brengen van 
enige wijziging in mijn situatie, of van enige nieuwe relevante informatie die mij ter ore zouden komen en 
die een vertrouwensbreuk met het Vertaalbureau zou kunnen veroorzaken. Ik ben me ervan bewust dat 
iedere foute of onjuiste verklaring kan leiden tot mijn uitsluiting van de raad van bestuur. 

 
Naam:  Wolfram Metz 

Datum:  11 oktober 2021 

Handtekening:  
                                                      

1 Alle persoonsgegevens worden verwerkt ingevolge Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de 
communautaire instellingen en organen betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Verordening 45/2001). Dergelijke gegevens worden 
uitsluitend verwerkt voor het doel van deze procedure, behoudens mogelijke doorzending naar de organen die belast zijn met het toezicht of 
met controletaken in toepassing van het EU-recht.  

DOOR HET LID IN TE VULLEN GEDEELTE 


