
E-mail van Robert Verlinden van VoMiGEN van 04-02-2002. Origineel bij ons in te zien. Onderaan 
vindt u zijn bezwaar hiertegen. 
 
Beste mensen, 
Mevrouw Erica Terpstra van de Tijdelijke Commissie Biotechnologie wijst mijn 
verzoek af. In de attachment mijn bezwaar hiertegen. 
Waar gaat het om: de bezwaren, opmerkingen en vragen van VoMiGEN wordt het 
publiek bewust onthouden. Dit is in strijd met de ministeriele opdracht aan 
de Tijdelijke Commissie Biotechnologie en Voeding o.l.v. Jan Terlouw. Om 
welke punten gaat het: 
a) het 'grote' publiek heeft recht om te weten dat onze huidige voeding, 
veroorzaakt door GMO, duurder wordt; 
b) de schade bij medicinaal koken; 
c) de burgers hebben het recht om doordrongen te zijn dat gentechnologie ook 
tegen de mensheid kan worden gebruikt o.a. door middel van nieuw wapentuig; 
d) juridisch verhaalrecht bij schade veroorzaakt door ongewenste insleep 
(contaminatie) 
e) de vraag of de draagkracht van de aarde niet wordt overschreden? 
Vriendelijke groet, 
Robert Verlinden/VoMiGEN 
 
----- Original Message ----- 
From: Stassen T. <T.Stassen@tk.parlement.nl> 
To: <vomigen@wxs.nl> 
Sent: Thursday, January 31, 2002 5:23 AM 
 
 
> Geachte heer Verlinden, 
> 
> 
> Graag bevestig ik de goed ontvangst van uw brief met 
> ref."020118/terpstragmodebat/00439-b", waarin u zich beklaagt dat u niet 
al 
> uw klachten terug vindt in het rapport van de Commissie Terlouw en waarin 
u 
> sommeert dus maar thans uw bezwaren op te nemen in het debat van de 
> Tijdelijke Commissie Biotechnologie. 
> 
> Ik wil u meedelen dat ik uw brief heb doorgestuurd aan de overige leden 
van 
> mijn commissie. Voor alle volledigheid: ieder lid krijgt zeer vele brieven 
> en reakties en pas als uw argumenten weerklank vinden bij een of meerdere 
> leden, zullen zij wellicht iets daarvan laten doorklinken in hun bijdrage. 
> Anderen zullen dat dus niet doen! maar uw brief/ brieven worden zeker 
> aandachtig gelezen! 
> 
> Vertrouwende u hiermee van dienst te zijn geweest, 
> 
> Met vriendelijke groet, 
> 
> Erica Terpstra 
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Corr. adres: Postbus 2989, 3000 CZ  Rotterdam 
 
 
 
Tijdelijke Commissie Biotechnologie 
o.l.v. Mevrouw Erica Terpstra 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag. 

 

Ref.: 020203/terpstra gmodebat/00442 
Betr.:  Oproep aan mijn volksvertegenwoordigers inzake maatschappelijke debat  genetische  

manipulatie. 

 

Geachte mevrouw Terpstra,,  

 

Dank voor uw e-mail schrijven dd. 31 januari 2002 waarin u mijn verzoek overeenkomstig mijn brief 

ref.020118/terpstra gmodebat/00439-b afwijst. 

Zegge: TIENMILJOENGULDEN  Hfl. 10.000.000,-- of meer heeft het rapport van de tijdelijke commissie 

biotechnologie en voeding o.l.v. de heer Jan Terlouw de gemeenschap gekost.(p3o)  

Het niet opnemen in het eindverslag van alle argumenten, bezwaren en opmerkingen over de voor en tegens van 

biotechnologie die onder de burgers leven en die de commissie tijdig bekend waren is in strijd met de ministeriele 

opdracht. (p29) Uw afwijzing betekent een ondermijning van het ministeriele gezag. 

Uw afwijzing is ook in strijd met wat commissie zelf schrijft t.w.: ‘bij alle beperkingen en tekortkomingen is een 

publiek debat een poging om het publiek te geven waar het recht op heeft; behandeld worden als mondige 

burgers, die inspraak hebben in ontwikkelingen die hen aangaan’. (p21 en p22) 

Uw afwijzing is eveneens in strijd met de wensen van het bedrijfsleven! De voedingsindustrie zegt: ‘Het is van 

belang dat in het debat alle argumenten boven water komen’. (p91) De Nederlandse Biotechnologie Associatie 

(Niaba) pleit: ‘het grote’ publiek zo actief mogelijk bij het debat te betrekken; naar het oordeel van de Niaba 

hadden de inspanningen van de commissie op dit punt nog wel wat intensiever mogen zijn. (p35) 

Uw opmerking, dat ieder lid vele reacties en brieven krijgt en dat de argumenten pas weerklank vinden als dit bij 

een of meerdere  leden aanspreekt,  snijdt geen hout. 

Uw commissie heeft geen enkele rechtsgrond om het publiek mijn bezwaren, vragen en opmerkingen bewust te 

onthouden. Ik verzoek u uw afwijzing in heroverweging te nemen en de Tijdelijke Commissie Biotechnologie en 

Voeding o.l.v. de heer Terlouw te sommeren te  presteren overeenkomstig de ministeriele opdracht en alsnog 

mijn bezwaren, vragen en opmerkingen als aanvulling in het eindverslag op te nemen. 

Mag ik op  korte termijn van u vernemen. Bij voorbaat mijn dank, 

Hoogachtend, 

 

Stichting Ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie (VoMiGEN) 

Robert  A. Verlinden./ oprichter en een verontruste burger. 

Ps. Vriendelijk verzoek ik u een afschrift van uw antwoord naar ons e-mal adres te zenden vomigen@wxs.nl 

 

cc.Gen-Techlijst.   

     Donateurs en sympathisanten van VoMiGEN en overige geïnteresseerden. 
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