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Geachte heer Brug,
Wij zijn in voorbereiding van een kort geding tegen de Nederlandse Staat met het doel de schadelijke
en vrijheid berovende maatregelen die genomen zijn in strijd tegen het COVID-19 virus te
beëindigen. Door de beleidsmakers is ter onderbouwing van deze maatregelen verwezen naar de
adviezen van het OMT en in het bijzonder de heer dr. Jaap van Dissel. Met betrekking tot de
informatievoorziening door het RIVM vraag ik dringend uw aandacht voor navolgende punten:
1.

Hoewel er wereldwijd belangstelling bestaat voor de bij het voorspellen van het verloop van
de COVID-19-epidemie door het RIVM gebruikte modellen hebben wij op uw website echter
geen dynamisch gegenereerde grafieken kunnen aantreffen. Wel zijn flatten the curvegrafieken aangetroffen. Hierin ontbreekt echter essentiële informatie zoals bijvoorbeeld de
getallen op de assen. Aangezien deze informatie een belangrijke rol speelt bij het gevoerde
beleid, verzoek ik u volgende informatie te verstrekken:
-

De modellen die door het RIVM gebruikt worden bij de besluitvorming en de gebruikte
aannames;
De gegevens over de gebruikte software (online/offline) waarmee scenario’s kunnen
worden berekend en welke worden door het RIVM worden gebruikt.

2. Op 22 april 2020 gaf Jaap van Dissel namens het RIVM een uitgebreide briefing over het
verloop van de COVID-19-epidemie. Deze informatie is aanleiding geweest de maatregelen
een maand te verlengen. In deze briefing verwijst Van Dissel naar het Pienter Coronaonderzoek (F van der Klis et al, IIV-CIb/RIVM). Wij stellen vast dat dit onderzoek tot op heden
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niet is gepubliceerd. De uit dit onderzoek geciteerde cijfers geven aanleiding voor een
vermoeden dat de Tweede Kamer onjuist werd geïnformeerd. Of dit inderdaad zo is, kan
uitsluitend vastgesteld worden indien het volledige onderzoek beschikbaar komt. Er is met
dit doel herhaaldelijk contact gezocht met de verantwoordelijk wetenschapper Fiona van der
Klis. Tot op heden is geen reactie ontvangen. De weigering om dit rapport te publiceren is
naar onze beoordeling als onrechtmatig te beschouwen.
Gaarne wil ik u verzoeken, en voor zover nodig sommeer ik u, om uiterlijk op vrijdag 5 juni 2020
bovenstaande informatie alsmede de genoemde onderzoeksgegevens/rapport te verstrekken. Mocht
deze termijn ongebruikt verstrijken, dan zal zonder nadere aankondiging overgegaan worden tot
gerechtelijke stappen.
Intussen verblijf ik,
Met vriendelijke groet,
mr. J.S. Pols.1

