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Bij rekest d.d. 17 september 2008 is U ven::ocht afschrift te overleggen van het
Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid. Voomoemd platform waarvan de
Burgemeester van s-Hertogenbosch tot voorzitter is benoemd, is bij op rechtsgevolg gerichte
beschikking op 28 mei 2007 in het leven geroepen in overeenstemming met de
Staatssecretaris van E.Z., de ministers van Binnenlandse Zaken, S.W., VWS en Defensie. De
Gezondheidsraad is als adviseur benoemd.

Het wetenschappelijk onderzoek in Nederland is niet bij Wet geregeld.

Ingevolge voomoemde op rechtsgevolg gerichte insteIlingsbesluit is het Kennisplatform
verplicht aan U en aJle voomoemde bewindspersonen rapport uit te brengen binnen de in het
besluit genoemde wettelijke termijn waarin de realisatie van de doelstellingen en de bijdragen
van de deelnemers van het Kennisplatform dienen te zijn geevalueerd. De termijn van rapport
indiening is reeds verstreken.

Tot de deelnemers van bet Kennisplatform behoort ook TNO waar het Cofam-l onderzoek
heeft plaatsgevonden onder leiding van Dhr. ProfP. Zwambom die lid is van de
Gezondheidsraad Commissie Elektromagnetischc Yelden. Het Cofam-l is gerepliceerd in
Zwitserland onder de naam Cofam~2. Bij rekest d.d. 17 juli 2007 werd door ons kantoor de
gegevens van het Cofam-2 onderzt?ek bij TNO opgevraagd. Het voomoemde rekest van 17
juli 2007 werd nadien doorgeleid van TNO-Apeldoom naar TNO-Defensie en Veiligheid te
Delft t.a.v. de medewerker binnen dit TNO-kemgebied Dhr. Zwambom. Bij schriftuur van
TNO Corporate Staforganen heeft de Raad van Bestuur van TNO bij op rechtsgevolg
gerichte beschikking op bezwaar (BOB) de dato 3 oktober 2007 te kennen gegeven niet te
bescbikken over rowe computerdatagegevens van het Zwitserse Cofam-2 onderzoek.



Via een WOB-procedure zijdens ons kantoor aangespannen is inmiddels bekend geworden dat
de secretaris van de Gezondheidsraadscommissie Elektromagnetische Velden op de hoogte
was vanafmedio 2006 dat de outliers van het Zwitserse Cofam-2 ondcrzock (replica van het
TNO-onderzoek Cofam-I) buiten het Zwitscrs onderzoek waren gehouden. Dat is nimmer in
de openbaarheid gebracht. Ons kantoor heeft de opdracht om bij Afdcling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State om La.v. dat laatste gegeven
herzieningsprocedures in te lciden t.a.v. gewezen uitspraken waarbij clienten van BAWA
Haaksbergen waren betrokken. (7A>u de outliers-weglatings-kwestie op het moment van de
uitspraken bij de rcchters van Nederlandse Arrondissementsrechtbanken bekend zijn geweest
dan zou dat mogelijkerwijs tot andere uitspraken hebben kunnen leiden) .

Tot het Kennisplatform behoren o.a. ook de GGD en TNO die mOOewerkers hebben die lid
zijn van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad is adviseur van het Kennisplatfonn en zo
adviseert iOOereen zich zelf. De miljoenen euro,s verstrekte subsidie behoort per direct weer
terug te vloeien naar de staatskas.

De Wet Openbaarheid van Bestuur is geschreven om besluitvonningsprocessen van
bestuurders transparant en inzichtelijk te verkrijgen.

Bij schriftuur van 3 oktober 2008 no. 2008093118 heeft Uw ministerie met toepasselijke
tennUn de beslissing om te beschikken verdaagd met 14 dagen.

U heeft nagelaten om alsnog op het wob-rekest van 17 september 2008 een publiekrechtelijke
beschikking te nemen. Uitzonderingsgronden heeft U niet aangedragen en niet kan worden
gesteld dat de veilighcid van de Nederlandse Staat in geding komt bij openbaannaking van de
gevraagde documenten.

Het belang van openbaarmaking is van groter gewicht dan het ongemotivecrde belang van U
als minister om ook na de verdagingstermijn te blijven zwijgen.

Tegen deze ongcmotiveerde weigering/fictieve beschikking is d.d. hOOcn tevens een verzoek
om voorlopige voorziening ingediend in adminstratiefrechtelijk KG bij Arr.-Rechtbank te
Almelo. Naast proceskostenveroordeling zal worden gevorderd dat U dient te beschikken
binnen de door de President van de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te bepalen tennijn.

Weshalve U wordt verzocht het bezwaarschrift gegrond te verklaren onder toekenning van
een bij vergoedingsstaat op te maken vergoeding zoals geregeld in de toepasselijke wet, onder
alsnog afgifte van het gevraagde document. (rapport).

Hoogachtend,
Uw dw. dr., /'C
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