
VROM IIIIIIIIIII•JIIJIIIIJJJJinspectie 

incidentnr. 2004/241 KEW-journaal 
Administratieve gegevens 

(handmatig in te vullen door laatste behandelaar en archief) 
Dossiernaam 

Dossier Incidenten 

Dossier Heinhuis Recycling BV 

Dossier Heinhuis Recycling BV 

Dossier Morsink 

Dossier 

Dossier 

Dossiernummer 

[ x 
[ :x: 

[ x 

Origineel/ Kopie Aantal bijlagen* 

[ 0 3b 
[ k 

[ k_ 

Ierspreiding intern VI (zonder bijlagen): 

*Alle bijlagen bij origineel. Archief kopieên van uitgaande brieven gaan in het betreffende bedrijfsdossier. Bij uitgaande brieven wordt door 
auteur het incidentnummer van dit incidentrapport vermeld. 

1 Melding 

Datum 

Via 

Onderwerp 

Activiteiten/Projecten 

Inhoud 

Melder 

Betrokkene 1 

Betrokkene 2 

Betrokkene 3 

Betrokkene 4 

2 Behandelaar(s) 

Behandelaar 

Vanaf 

Ex-behandelaars 

30-6-2004 

telefoon 

schrootcontrole administratief 

Schrootcontrole administratief 2004 

Lading oud-ijzer van een gebouwen sloper met een verhoogd stralingnsiveau (poort: 
140%) 

Heinhuis Recycling BV, Hupselse Dwarsweg 2A, 7151 HP Eibergen 

Heinhuis Recycling BV, Hupselse Dwarsweg 2A, 7151 HP Eibergen 

Morsink, Koeweidendijk, 7161 Neede 

(geen) 

(geen) 

Miriam Tijsmans, VROM-Inspectie Zuid-West, S&P, Straling 

30-6-2004 

01-07-2004: Patriek Arends (VROM-Inspectie Zuid-West) 
01-07-2004: Miriam Tijsmans (VROM-Inspectie Zuid-West) 
01 -07-2004: Patriek Arends (VROM-Inspectie Zuid-West) 
09-07-2004: Miriam Tijsmans (VROM-Inspectie Zuid-West) 
14-11-2005: Patriek Arends (VROM-Inspectie Zuid-West) 

3 Afronding/relaas korte omschrijving (details in punt 8) 

Formulier bijgewerkt tot 13-3-2006 1 0:49:36 

Chronologisch Relaas 

Deadline laatste vervolgactie 

Overtreding Kew 

(Zie punt 8) 

ja 
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Nazorg 

Datum gereed 

4 Gegevens melder 

Bedrijf/Dienst/Persoon 

Adres 

Postadres 

Telefoonnummer 

Telefaxnummer 

Email-adres 

Contactpersoon 

Strafrechtelijk en Bestuursrechtelijk en Anders nl. : zie chronologisch relaas 

13-3-2006 

Heinhuis Recycling BV 

Hupselse Dwarsweg 2A, 7151 HP Eibergen 

0545 472052 

0545 474179 

Dhr. Toon Heinhuis 

5 Gegevens betrokkene(n) (bedrijf, instelling, eigenaar, afzender etc.) 

Rol Betrokkene 

Bedrijf/Dienst/Persoon 

Adres 

Contactpersoon 

Postadres 

Telefoonnummer 

Telefaxnummer 

Email-adres 

Rol Betrokkene 

Bedrijf/Dienst/Persoon 

Adres 

Contactpersoon 

Postadres 

Telefoonnummer 

Telefaxnummer 

Email-adres 

6 Checklist 

(zie separate checklist) 

Betrokkene 1 

ontvanger 

Heinhuis Recycling BV 

Hupselse Dwarsweg 2A, 7151 
HP Eibergen 

Dhr. Toon Heinhuis 

Betrokkene 3 

VROM-Inspectie KEW-journaal incidentnr. 2004/241 

Betrokkene 2 

vervoerder 

Morsink 

Koeweidendijk , 7161 Neede 

Dhr. B. Morsink 

0545 294453 

Betrokkene 4 
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7a Bevindingen algemeen 

Afhandeling vanuit kantoor 

Controle ter plaatse 

Directe Maatregelen 

Inschakelen van derden 

Rapportage door derden 

Afvoer Radioactieve Stoffen 

RIVM metingen I monsters 

Aard van het materiaal 

7b Bevindingen transport 

Containernrs/kenteken auto 

Max. straling buitenkant 

Transport vast 

'r ransport vrij 

7c Bevindingen overig 

Bijzonderheden 

7d Bevindingen afronding 

Overtreding Kew 

Overtreden artikelen 

Omschrijving overtreding 

Uitvoering waarschuwing 

Uitvoering bestuurlijke maatregelen 

Uitvoering strafrechtelijke maatregelen 

Deadline laatste vervolgactie 

Samenvatting 

8 Chronologisch relaas 

Ja 

Nee 

Nee 

Ja, NRG door Heinhuis (iov Morsink) 

Ja, briefrapport NRG nr. 911225/04.61104 RE/BP/SH 

ja, via RTD 

Ja, 

containerbak besmette tubing 

2,8 

30-6-2004 

20-10-2005 

ja 

art. 29 jo. art. 1 07 Bs 

vergunningplichtige radioactieve stoffen 

zie chronologisch relaas 

P00852 

VI 2005/096 

Melding containerbak met besmette tubing . Eerst na verzending van een 
beschikking tot opleggen van een last onder dwangsom gaat eigenaar van 
de containerbak over tot verwijderen van de tubing (door RTD). 

1. 30-06-04 16:04 Inkomend van Toon Heinhuis. Melding van een poortalarm (3x), te weten 127%, 146% en 152%. De 
lading bevat oud-ijzer en is afKomstig van een gebouwensloper, te weten Morsink uit Neede. Afgesproken dat hij met 
Morsink nagaat voor welke oplossing gekozen wordt. 
2. 30-06-04 16:25 Inkomend Heinhuis. Het adres van Morsinkis Koeweidendijk 29, 7161 WJ te Neede. 
Heinhuis heeft de container afgezet en gaat proberen te regelen met Morsink, die nu bij de gemeente zit in een overleg om 
te zorgen dat Morsink voor de kosten opdraait. Het materiaal is afKomstig van een bakkerij en logischerwijs wordt gedacht 
aan een oven met slakkenwol. Lading kan in ieder geval niet terug naar de slooplocatie. 
Afgesproken dat Heinhuis morgen doorgeeft wat er gaat gebeuren. 
Hij stuurt nog een fax met gegevens. 
3. 30-06-04 16:40 Fax van Heinhuis met meldingsgegevens (zie bijlage 1). 
4. 30-06-04 17:04 Fax aan Heinhuis met bevestiging ontvangst melding (zie bijlage 2) . 
(01-07-2004 13:09:33] Miriam Tijsmans: 
5. Op 1 juli 2004 om 13:00 inkomend bericht van hr Wantia van Heinhuis. Bedrijf kiest ervoor de lading retour te zenden . De 
heer Morsinkis nu bij Heinhuis om de lading op te halen. Wantia vraagt toestemming de lading nog eenmaal door de poort 
te halen, zodat Morsink (een type dat moeilijk kan gaan doen volgens Wantia) met eigen ogen kan vaststellen dat er een 
alarm is, waarna hij de lading weer meeneemt. Ik geef Wantia aan dat van het laatste absoluut geen sprake kan zijn omdat 
de gevraagde verklaring van Morsink nog niet binnen is. Ik lees Wantia de tekst voor zoals in de fax ter bevestiging van de 
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ontvangst van de melding is opgenomen. Wantia vraagt zich nu af wat hij moet doen. Ik geef hem aan dat hij de lading nu 
nog niet mag laten weggaan . "Maar hoe moet ik die man dan tegenhouden, dat lukt mij toch niet?". Ik geef aan dat ik dan 
zelf Morsink wil spreken om hem de nodige aanwijzingen te geven. (Ik vraag mij af of dit gaat lukken!). 
6 . Om 13:20 inkomend gesrpek met hr. Morsink die absoluut niet begrijpt wat er aan de hand is. In lading bevindt zich een 
kachel , dakgoten, pijpstukken en overig schroot afkomstig van een sloopwerk van een bakkerswinkel aan de Gootestraat 50 
te Genderingen. Ik leg e.e.a. uit. Hij vraagt zich af wie opdraait voor de kosten. Ook dat leg ik uit. Ik geef hem aan dat ik 
eerst duidelijkheid wil wie opdracht aan een deskundig bedrijf gaat geven voor nader onderzoek van de lading. Tot die tijd 
blijft lading absoluut bij Heinhuis. Morsink zegt toe een en ander te gaan informeren en zal mij nader berichten . 
7. Ik meld Erik Wantia van Heinhuis dat de container voorlopig bij Heinhuis moet blijven staan, totdater meer duidel ijkheid is 
voor het nderzoek. Wantia zegt toe de container te "bewaken". 

[09-07 -2004 13:15: 12] Patriek Arends: 
09-07-04 13:05 Uitgaand naar Morsink. Gevraagd of er al vorderingen zijn. Hij heeft naar het bureau in Arnhem gebeld (PA: 
NRG) en er proberen achter te komen wat het allemaal gaat kosten .Hij heeft verder ook wat rondgevraagd om erachter t 
ekomen wat het allemaal voor hem gaat betekenen. Hij is tot op heden niet veel wijzer geworden. Ik maan hem tot speed en 
adviseer hem de RTD te bellen als hij meer duidelijkheid wil krijgen over de kosten. 

16-07-04 Uitgaand naar Morsink. Het blijkt dat hij nog niets gedaan. Ik zet wat druk en eis vanhem dat hij vandaag RTD belt 
en mij uiterlijk maandag laat weten wat hij gaat doen. 
19-07-04 Inkomend van morsink. Hij heeft van RTD begrepen dat ze goedkoper zijn, maar dat die winst verloren gaat in de 
langere reistijd . Hij is nog een keer naar Hienhuis geweest en heeft begrepen dat daar donderdag 22/7 een container 
uitgesorteerd wordt door NRg. Hij heeft vervolgens bij NRG gevraagd of ze niet meteen daarna zijn ocntianer kunnen door 
onder dezlefde opdracht (? Of zelfde nr oid). NRG deed daar moeilijk over. Dat zou niet mogen van de VI?ZW want dat 
moest perse onder een ander incidentnr. Handig van NRG!! Ik heb Morsink uitgelegd dat ik er geen enkel probleem mee 
heb als zijn contianer meteen na die andere wordt uitgesorteerd en dat ik NRG wel even zal bellen. Hij verwijst mij naar 
v.Dijk. Hij wil de opdracht geven via Heinhuis. 
19-07-04 16:00 Uitgaand naar Ben van der Last. Moeilijk moeilijk. lteindelijk bedrijpt ie dat er geen enkel bezwaar is om die 
contianer uit te sorteren. Hij maakt zich nog zorgen of ie wel bepaald krijg . De opdracht wordt vermoedelijk gegeven via 
Heinhuis, dus geen enkel probleem. Van der Last meteen toestemming gegeven voor het uitsorteerwerk. 
19-07-04 Ik bel Morsink met de mededeling dat NRG gewoon 22/7 kan uitsorteren. Hij gaat via Heinhuis de opdracht 
daarvoor regelen . 
19-07-04 16:47 Fax van Heinhuis met de melding van werkzaamheden door NRG (zie bilage 3) . 
23-07-04 10:45 Inkomend van Bart vd Pol. Het betreft een contianer met een besmette tubing. 1 plekje achterin. 
Meetwaarde met de Microcent 220 cps, BG: 15 cps. Hij gaat een voorstel doen om de tubing te verwijderen. We spreken af 
dat er alleen briefrapport hoeft t ekomen en dat hij mij de fotos zal sturen . 
Handig dat NRG geen stralingsniveua heeft gemeten!! Toch maar rekenen met de microcent meetwaarden: 15 x BG, 
uitgaande van een achtergrondmeetwaarde van 25 nSv/uur (meetwaarde ivm incident 2004/269), komt dat neer op circa 0,4 
JJSv/uur en dat zou vergunningplichtig zijn. 
29-07-04 13:38 E-mail van NRG met fotcos (zie bijlage 4) . 
Opvallend is dat de andere tubings allemaal open zijn en dat de container enorm beschadigd is!!! (Nagaan bij NRg of er 
geen open verbinding is met de radioactieve stoffen) . 
30-07-04 11 :10 Uitgaand naar NRG (Bart vd Pol) . Het klopt dat de besmette tubing open is. De scale zit aan de dichte 
achterkant, waar het tijdens het kiepen allemaal terecht is gekomen. NRG verzocht om er een stuk af te mogen halen; nee, 
alleen de hele tubing . Dat zal vd Pol aan vd Last en Morsink doorgeven. Vd Pol heeft gisteren de brief op de post gedaan. 
30-07-04 Briefrapport NRG met kenmerk 911225/04.61104 RE/BP/SH dd 29-07-04 ontvangen (zie bijlage 5). Niks nieuw 
onder de zon. 

[26-08-2004 14:58:06] Michel Kok: Op 25 augustus 2004 ow van PA bezoek gebracht aan Heinhuis en nogmaal metingen 
verricht aan de containerbak (zie bijlage 6) . Maximaal 2,8 JJSv/h achterzijde linkerbuis, overige geen verhoging. Foto 's 
gemaakt van containerbak (zie bijlage 7) en kenmerk 2004/241 met zwarte stift aan voorzijde aangebracht. Tevens 
besmette buis laten afdichten met PUR-schuim. 

[18-11-2004 11 : 16:44] Michel Kok: Op 2 september 2004 uitgaande handhavingsbrief met als kenmerk VI/ZW-
14824/PA/AvH verzonden aan Morsink. (zie bijlage 8). Overtreding dient voor 2 november 2004 ongedaan gemaakt te zijn. 

[19-11 -2004 09 :21 :37] Patriek Arends: 
Brief was teruggekomen (zie bijlage 9) en weer opnieuw gestuurd op 28 september (zie bijlage 1 0). Nagegaan via 
trach&Trace : brief is 29 september uitgereikt. Overtreding dient derhalve voor 30 november 2004 ongedaan gemaakt te z:ijn . 

25-11-04 Brief van Morsink ontvangen d.d 21 -11 -04 (zie bijlage 11). 

07-12-04 Voornemen last onder dwangsom aan Morsink gestuurd. Binnen 6 weken moet overtreding ongedaan gemaakt 
zijn . (zie bijlage 12). Brief is geweigerd. 
Nieuwe brief gemaakt met datum 16-12-04. (zie bijlage 13) 
Brief niet aangenomen en ook niet opgehaald. 
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06-01-05 Verzocht aan postkantoor Neede om brief aan Politie Neede te overhandigen zodat de politie de brief kan 
afgeven. (zie bijlage 14). 
12-01-05 Oe brief is op 12-01-05 uitgereikt aan de heer 8. Morsink. (zie bijlage 15). 
Hij heeft tot 31 januari 2005 de tijd . 
Omstreeks die tijd gebeld . Weer smoesjes. 
15-12-04 Brief van OM te Arnhem met kenmerk 111 0\Z\2\7 december 2004 met verzoek om proces-verbaal op te maken 
(zie bijlage 16). 

16-02-05 Naar Morsink gebeld (06- 53142139. Hij blijft maar zeurenoverhet hoge bedrag van NRG. Ik zeg: bel dan eens 
naar RTD, misschien is het daar goedkoper. 
17-02-05 Uitgaand naar RTD. Ze gaan 18/2 of 21/2 offerte sturen. Dus dan moet Morsink 28/2 weten wat ie gaat doen. 
22-03-05 Uitgaand naar Morsink. Gedreigd met PV en bestuursdwang. 

14-04-05 Opdracht gegeven aan NRG voor monstername. 
15-04-05 Per fax opdracht aan NRG bevestigd. (zie bijlage 17) 

19-04-05 Uitgaand naar Morsink. Uitgelegd dat ik NRG Petten opdracht heb gegeven voor monstername ten behoeve van 
strafrechtelijk onderzoek. Hij geeft aan RTD gebeld te hebben en dat hij het erg raar vindt dat RTD 
€ 1000,- goedkoper is dan NRG. Nu is het ook weer niet goed. Uit alles blijkt dat Morsink helemaal nooit van plan was de 
containerbak te laten reinigen . Hij weet precies wat de procedure is bij dwangsom (bezwaar, RvS) etc en schat de termjn in 

- -,p 5 jaar. En qua strafrecht wil hij wel aan de rechter uitleggen dat er sprake is van oplichting, waaraan VROM meewerkt. 

21-04-05 Monstername bij Heinhuis in Eibergen. Ter plaatse foto's gemaakt (zie bijlage 18). Monsters op dezelfde dag 
afgegeven bij RIVM voor onderzoek. (zie bijlage 19). 

21-04-05 Opdrachtbrief naar RIVM verstuurd (zie bijlage 20). 
30-05-05 Brief aan OM Arnhem met verzoek om monsters bestuursrechtelijk te mogen gebruiken (zie bijlage 21). 
07-06-05 Brief van OM Arnhem met akkoord om resultaten bestuursrechtelijk te gebruiken (zie bijlage 22). 
04-07-05 Brief vanRIVmmet RIVM-rapport met kenmerk 278/05 LSO Ove/jh dd 01-07-05 (zie bijlage 23). 
25-07-05 PV ingestuurd naar parket Arnhem. 
26-07-05 Bij ontvangst beoordelingsformulier voor het beoordelen van het RIVM-rapport heeft JBO geconstateerd dat de 
titel niet klopt '2005-241 ' ipv '2004-241). Hij heeft hierover contact opgenomen met R. Overwater van RIVM. 
PV en dwangsombeschikking zijn echter al klaar dus als RIVM een nieuwe versie stuurt wordt die voor eventuele problemen 
achter de hand gehouden. (zie bijlage 24). 

01-08-05 Dwangsombeschikking aan Morsink verstuurd. (zie bijlage 25) . 
03-08-05 Brief van RIVM met revisie RIVM rapport met kenmerk 278/05 LSO Ove/jh dd 01-08-5 (zie bijlage 26). 

25-08-05 Dwangsombeschikking retour ontvangen. Door postkantoor teruggestuurd op 23/8. (zie bijlage 27) . Poststuk is 
niet afgehaald door Morsink . 

25-08-05 Uitgaand naar Morsink. Beroept zich op vakantie. Nu is Morsink aan het werk, dus vermoedelijk 22/8 ook al. Hij 
heeft willens en wetens het poststuk niet afgehaald. Afgesproken dat ik de brief opnieuw in een enveloppe stop. Ik wil alleen 
een langere begunstigingstermijn hanteren als Morsink inderdaad aktie onderneemt. 
25-08-05 Fax aan Morsink met dwangsombeschikking (zie bijlage 28). Zin opgenomen over begunstigingingstermijn. 

09-09-05 14:14 Fax van Morsink met bezwaarschrift (zie bijlage 29). 
20-09-05 Brief aan Morsink met uitnodiging voor een hoorzitting met kenmerk 2005183656-PAR dd 20-09-05 (zie bijlage 
30). 

28-09-05 Paul van Oosterhout belt naar Morsink om na te gaan of heer Morsink komt opdraven voor de hoorzitting. Hij komt 
niet. want hij vindt dat de hoorcie niet onafhankelijk is. Paul heeft om een schriftelijke bevestiging gevraagd. 
29-09-05 10:22 Fax van Morsink waarin hij bevestigt dat hij niet komt opdagen, wel een oordeel van de rechter wil, en ook 
toch maar opdracht geeft aan RTO. Hij zou op 29/9 een bedrag van € 1719,55 overmaken naar RTD. (zie bijlage 31 ). 

04-10-05 14:00 Uitgaand naar RTO (S. Djenal). Hij heeft iderdaad opdracht gekregen. Afgesproken dat hij mij informeert als 
betaling binnen is en als de opdracht ingepland staat. 

[19-1 0-2005 1 0:00:20] Jan Bothof: 
Op 18 oktober 2004 van de RTD een faxbericht ontvangen i.v.m. verwijderen tubing van containerbak. (Zie bijlage 32) . 
Telefonisch akkoord gegeven. 
[25-1 0-2005 14:30:05] Patriek Arends: 
33) 20-10-05 E-mail van R. Bart met RTD-overdrachtsbewijs (zie bijlage 33). 
[28-10-2005 09:12:02] Patriek Arends: 
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34) 26-10-05 Rapport RTD ontvangen met kenmerk 8091-3168/2005 dd 25-10-05 (zie bijlage 34). De radioactief 
verontreinigde verstevigingsrand is van de contianer verwijderd en overgebracht naar de bergplaats voor radioactieve 
stoffen van RTD te Rotterdam. RTD zal zorgen voor afvoer naar een erkende verwerker. 
Er is een lengte van 2,3 m verwijderd , gewicht 34 kg. 
[13-03-2006 09:07:46) Miriam Tijsmans: 
35) Op 6 januari 2006 is door VI namesns de ministers van VROm en SWZ een beschikking verzonden aan Morsink die 
betrekking had op bezwaar. Het bezwaar wordt engegerond geacht en het oorspronkelijke besluit wordt per 1 oktober 2005 
ingetrokken omdat de overtreding ongedaan is gemaakt. Hiermee kan dit incident worden afgesloten. 
36) Eind februari 2006 blijkt dattegen Morsink rechtzaak is aangespannen. Hierover verschijnt een artikel in de plaatselijke 
krant (vragen door WAL behandeld voor COC) . 

9 Bijlagen 

1. Fax van Heinhuis met meldingsgegevens (30-06-04, 16:40, nr. 9608) 
2. Fax aan Heinhuis met bevestiging ontvangst melding (30-06-04, 17:04, nr. 1 023) 
3. Fax van Heinhuiis met melding werkzaamheden door NRG (19-07-04, 16:47, nr. 9793) 
4. E-mail van NRG met fotcos vd container (29-07-04, 13:38) 
5. Briefrapport NRG met kenmerk 911225/04.61104 RE/BP/SH dd 29-07-04 (30-07-05) 
6. Meetrapport containerbak d.d. 25/8/04 
7. Foto's containerbak d.d. 25 augustus 2004 
8. Brief aan Morsink VI/ZW-14824/PA/AvH d.d. 2 september 2004 
9. Retourenvelop van niet geaccepteerde brief door Morsink, brief van 02-09-04 
10. E-mail van Elkana met bevestiging tweede poging en 3S-nr aantekening (28-09-04, 13:45) 
11 . Brief van Morsink dd 21-11-05 (25-11-05) 
12. Voornemen last onder dwangsom naar Morsink met kenmerk VI/ZW-15813/PAIBD dd 07-12-04 (07-12-04) 
13. Idem maar met nieuwe datum: 13-12-04 (16-12-04) 
14. Fax aan postkantoor Neede met verzoek om de brief aan de politie te overhandigen (06-01-05, 15:18, nr. 
1540) 
15. Proces-verbaal van de politie mbt uitreiking van de brief aan Morsink (12-01-05) 
16. Brief van OM Arnhem met verzoek om PV op te maken, kenmerk 111 0\Z\2\7 december 2004 (15-12-04) 
17. Fax aan NRG met bevestiign opdracht monstername (15-04-05, 08:49, nr. 0144) 
18. Foto's gemaakt tijdens monstername door NRG. (21-04-05) 
19. Afstandsverklaring van VI-ZW aan LSO/RIVM (21-04-05) 
20. Opdrachtbrief aan RIVM met kenmerk 2005043094-PAR dd 21-04-05 (21-04-05) 
21 . Brief aan OM Arnhem met verzoek om de monsterresultaten bestuursrechtelijk temogen gebruiken met 
kenmerk 2005056812-PAR dd 30-05-05 (30-05-05) . 
22. Brief van OM Arnhem met toestemming de resultaten bestuursrechtelijk te mogen gebruiken d.d. 06-06-05 
(07 -06-05). 
23. Brief van RIVM met RIVM rapport met kenmerk 278/05 LSO Ove/jh dd 01-07-05 (04-07 -05) 
24. E-mail van JBO met opmerking over foute titel RIVM-rapport (26-07-05, 11 :20) 
25. Dwangsombeschikking aan Morsink met kenmerk 2005125263-PAR dd 01-08-05 (01-08-05) 
26. Brief van RIVM met revisie RIVM-rapport met kenmerk 278/05 LSO Ove/jh dd 01-08-05 (04-08-05) 
27. Retour ontvangen envelop van beshcikking die niet door Morsinkin ontvangst is genomen (23-08-05). 
28. Fax aan Morsink met dwangsombeschikking (25-08-05, 15:55, nr. 0458) 
29. Fax van Morsink met bezwaarschrift (09-09-05, 14:14, nr. 6168) 
30. Brief aan Morsink met uitnodiging hoorzittingmetkenmerk 2005183656-PAR dd 20-09-05 (20-09-05) 
31 . Fax van Morsink met afzien hoorzitting en opdracht aan RTD (29-09-05, 10:22 , nr. 6336) 
32. Faxbericht van de RTD d.d. 18 oktober 2004 (verwijderen tubing). 
33. E-mail van RTD met RTD-overdrachtsbewijs (20-1 0-05) 
34. Rapport RTD mbt verwijderen tubing m,et kenmerk 8091-3168/2005 dd 25-10-05 (26-10-05) 
35. Beschikking aan Morsink d.d. 6 januari 2006, VI/BZ 2006222796. 
36. Mail van PAR met kopie artikel in krant nav rechtzaak tegen Morsink. 

10 Formulier 

Ingevoerd 

Gewijzigd 

Beoordeeld 

30-06-2004 16:17:42 door Patriek Arends 

13-03-2006 10:49:36 door Miriam Tijsmans 

nee 
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