
                                       

     

Aan de minister van I&M
mevr. drs. M. Schultz van Haegen
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 

Betreft  uw toezeggingen en de uitsluitingen, sabotage en wetenschapsfraude

Den Haag, 28 mei 2016
Geachte mevrouw Schultz van Haegen,

Als minister van Infrastructuur & Milieu bent u op de hoogte van de complexiteit van het 
meten van vliegtuiglawaai rond vliegvelden. Deze complexiteit was de hoofdreden om het 
systeem DINOS te ontwikkelen.  DINOS is het acroniem voor Directional Measuring Noise 
System. Deze ontwikkeling gebeurde zonder enige staatssteun of steun van derden.
U heeft als staatssecretaris van het ministerie van V&W per brief van 27 mei 2004 mij 
toegezegd dat mijn systeem niet zou worden uitgesloten. Uitsluiting door TNO-TPD had 
reeds eerder plaatsgevonden. Al eerder deed de heer dr. R. Dortland van hetzelfde ministerie 
een soortgelijke toezegging per brief van 1 november 2000.

Na een demonstratie van een innovatieve wijze van het meten van vliegtuiggeluid op het 
ministerie V&W in 1999 heeft het ministerie op initiatief van de heer B. Koppert een 
opdracht tot evaluatie van DINOS aan de heer prof. dr. D. Botteldoorn van de RUG (Gent) 
gegeven. TUD had tot tweemaal toe geen interesse in zo'n opdracht. In september 2000 was 
een velddemonstratie van het systeem waarbij de hr. Botteldoorn en een aantal ambtenaren 
van V&W en VROM, w.o. de heren ir. L. Jacobs en ir. F. van Deventer, aanwezig waren. 
In november 2000 was het evaluatierapport over DINOS van prof. D. Botteldoorn klaar. 

In dezelfde periode had het ministerie van VROM een opdracht aan het kennisconsortium 
TNO-TPD, TUD en NLR gegeven voor een onderzoek naar geschikte meetsystemen voor 
vliegtuiggeluid. De heren Jacobs en van Deventer van dat ministerie waren de begeleiders 
van dat onderzoek en TNO-TPD was penvoerder. Wij werden ook uitgenodigd om het 
systeem DINOS toe te lichten. Daar hebben wij 7 februari 2000 gevolg aangegeven met dien 
verstande dat TNO-TPD ook bezig was met de ontwikkeling van zo'n systeem. Zij was niet 
bereid om een algemene geheimhoudings-verklaring te tekenen, hetgeen gebruikelijk is in 
zulk soort situaties. Dit is om te voorkomen dat het systeem niet te patenteren is. Ook dit jaar 
is de taks van het patent in Nederland betaald. 
In juni 2001 was het inventarisatierapport van de drie kennisinstituten klaar. Tot mijn 
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verbazing werden DINOS en Roosnek in dat rapport niet genoemd. Bij het informeren over 
deze omissie zeiden twee van de drie auteurs, de heren ir. Eisses van TNO-TPD en dr. ir. 
M.M. Boone van TUD bij verschillende gelegenheden, dat ze dachten dat het systeem niet 
zou werken. Dat is vreemd want de begeleiders van hun rapport waren bij de 
velddemonstratie in september 2000 en het evaluatierapport van prof. dr. Botteldoorn was 7 
maanden eerder klaar. Was hier naast uitsluiting ook wetenschapsfraude gepleegd?

Dezelfde gang van zaken was het geval bij de 2de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid, 
ook bekend als de commissie Eversdijk. Hier waren de heren Eisses de toegevoegd 
deskundige en F. van  Deventer de secretaris van die commissie. In de rapporten werden de 
namen van het systeem DINOS en van de uitvinder Roosnek niet genoemd. Het rapport van 
prof. Botteldoorn over de evaluatie van DINOS was ook niet te vinden op het ministerie van 
V&W, de opdrachtgeefster. Het kwam pas te voorschijn toen Roosnek zijn kopie naar het 
ministerie stuurde.

Ook was dat het geval bij een vergelijkingstest die in opdracht van CROS onder auspiciën 
van het RIVM is uitgevoerd. Wij werden in eerste instantie door de heer ir. J. Jabben van het 
RIVM uitgenodigd. De heren waren verheugd dat wij zouden meedoen. Na een aantal e-mails
hoorden wij niets meer. Ondertussen was TNO-TPD in de persoon van de heer Eisses als 
technisch adviseur toegevoegd. Bij het vragen na de reden voor deze stilte zei de heer Jabben 
mij door de telefoon: “Zolang de naam Roosnek aan DINOS hangt willen wij het systeem 
niet.” Wij hebben toegezegd dat Roosnek op de achtergrond zou blijven. Daarna mochten wij 
meedoen. Voor de test werd van één van de vier microfoons het membraan van titanium eraf 
gesneden en het kapje met tweecomponentenlijm vastgezet zodat het er niet afgeschroefd zou
kunnen worden. Met spoed werd een microfoon bij de Chinese fabrikant besteld en 
geïnstalleerd. Bij aanvang van de test werd op de eerste testlocatie één van de vier 
microfoonkabels kapot gemaakt. Toen wij dit meldden werden wij uit de vergelijkingstest 
gegooid. Ik had de belofte gebroken om geen contact met RIVM op te nemen. Dus het 
tweemaal saboteren van een apparaat tijdens de test onder auspiciën van RIVM had ik het 
RIVM niet mogen melden. Milieubeleidsmedewerker van Zuid-Holland mevrouw Fles 
bevreemdde de gang van zaken en heeft aan TNO-TPD gevraagd of zij het eens was met de 
conclusie in het rapport 'Praktijkmogelijkheden Geluidmetingen Luchtvaart in het 
Buitengebied van Schiphol'. Tussen twee haakjes, mevr. Fles was uitgenodigd voor een 
velddemonstratie van DINOS in Castricum in 2004 en was lid van een stuurgroep voor 
CROS. 
TNO-TPD beaamde de conclusie in een brief van 6 december 2005.
Samenvattend: weer fraude, uitsluiting maar nu ook sabotage tot tweemaal toe.  

De vierde gelegenheid was een prijs voor innovatie in 2002. In de jury voor deze prijs zaten 
de hr. ir. C. Padmos van RWS, de heer ir. J. Kuiper van Nederlandse Stichting Geluidshinder 
(zetelend in het gebouw van TNO-TPD in Delft), ir. D.G. de Gruijter van ministerie van 
VROM, ir. R. Maat van Kennis centrum Geluid/ DCMR en een professor die gene verstand 
van geluid had vanuit zijn professie. De heren dachten dat het systeem niet zou werken en 
ook niets bijzonders was. Vreemd, er was zelfs wereldpatent aangevraagd en toegekend. 
Alle juryleden liepen met een grote boog om de presentatie met playback, het afspelen van de
originele, ruwe microfoondata en de verwerking daarvan! Dus doelbewust negeren.
Prof. Botteldoorn was tot een andere conclusie in zijn rapport was gekomen en was bij de 
velddemonstratie in 2000 aanwezig. Bij de ingezonden documenten voor de prijs zat ook het 
rapport van de evaluatie van prof. Botteldoorn dat i.o. van min. van V&W was uitgevoerd!   
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Uit bovenstaande blijkt dat TNO-TPD een bijzondere, een centrale rol in het geheel heeft 
gespeeld. De bestuurders van TNO worden door de ministerraad benoemd. Dus de 
Nederlandse regering heeft ook vanuit die positie een bijzondere verantwoordelijkheid. 

De toezeggingen, die u en de heer Dortland hebben gedaan, zijn blijkbaar voor deze partijen 
van geen enkele waarde. Ook schromen zij niet een aantal artikelen van de Nederlandse 
Grondwet, zoals artikel 1 over uitsluiting, te schenden.  

Via de WOB heb ik getracht er achter te komen wat de werkelijke reden van TNO-TPD is om
mij uit te sluiten. De top van TNO heeft mij meegedeeld dat er geen enkel document bewaard
is gebleven. De heren ir. A.R. Eisses en drs. T.C.  van de Dool, medeauteurs van het 
frauduleuze rapport ´Meten van vliegtuiggeluid rond de luchthaven Schiphol', zijn nog steeds 
werkzaam bij TNO-TPD. Bij de hoorzitting van TNO met mij op 21 juli 2015 werd door de 
juristen toegezegd dat zij over de gang van zaken gehoord zouden worden en dat het ICT 
ingeschakeld zou worden om alle relevante documenten te voorschijn te halen. Helaas zijn 
ook deze toezeggingen van generlei waarde gebleken. TNO heeft in een aangetekende brief 
van de CFO mij medegedeeld verder niet meer te antwoorden.
 
Mijn vraag aan u is: Wat gaat u als minister van I&M doen om de toezeggingen van U toen 
als staatssecretaris van V&W en van de heer Dortland na te komen. Het is toch schandalig dat
een Nederlandse uitvinding zo ook letterlijk kapot wordt gemaakt, waarbij een instituut 
centraal staat, dat in 1941 is opgericht en waarvoor de ministerraad bijzondere 
verantwoordelijkheid heeft. De ministerraad benoemde in 2015 de CEO en CFO.
Deze gang van zaken gaat ook andere ministeries, zoals van OCW en EZ, aan 
Het is verbijsterend dat mijn Joodse familie werd uitgesloten in de Tweede Wereldoorlog en 
dat ik nu hetzelfde lot onderga. Gelukkig mag ik mijn biologische leven behouden, mijn 
professionele leven in Nederland van TNO echter niet. In Amerika denkt men daar geheel 
anders over en word ik juist vanwege zulk soort vindingen door het academische, akoestisch 
toptijdschrift in de wereld JASA gevraagd om te reviewen, onlangs nog.

Gaarne zie ik uw advies tegemoet. 

Met hoogachting,

(drs. ing. N. Roosnek)

PS. Alle brieven, rapporten en documenten staan u ter beschikking. 

Bijlage: Folder: A directional aircraft noise measurement system
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