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Onderstaande afkortingen staan voor, 
 
TE: Theo van den Eijnde, RD: Robert Davids, CP: Chris van de Pas, RV: Rob Van Veen,  
JH:  John Hartings, RH:  Robert Hörchner, AP:  Annelies Pijnenborg. 
 
19-mrt -’99 Onderzoek ZD-01 geopend op criminele organisatie i.v.m. XTC.  

  
eind sep-‘99 Eérste contact met Hartings, zakenpartner van Van Veen.  
  Hartings werkzaam 18 jaar bij politie vanaf 01-01-’81 en als hoofdagent met 

een onberispelijke staat van dienst, ontslag verleend op 01-07-’99 om als 
zelfstandig ondernemer te starten.(delictdossier ZD-01 1a02, blz. 535) 

 
05-okt-’99 G.V.O. geopend op Hartings en Van Veen betreffende ZD-01. 
 
15-okt-’99  Eérste contact met van Veen (zie persoonsdossier R. Hörchner blz. 7) 
 
19-okt-’99 Van Veen gaat oplegmachine met 4 medewerkers bezichtigen en koopt deze 

vervolgens van Clip Confectie, c.q. Hörchner (delictdossier tapgesprekken ZD-
01 1a02, blz.695 t/m 698). 

  
19-okt-’99 Eén van de sleutelbossen van het pand, wordt door Hörchner afgegeven aan 

Van Veen i.v.m. demonteren en in gedeelten vervoeren van de oplegmachine, 
daar Hörchner regelmatig voor zaken naar Polen moet. 
 

26-okt-’99 Robert Hörchner belt John Hartings tijdens demonteren van de oplegmachine 
in het pand aan de Ketelaarskampweg 17 en vraagt of John de sleutel heeft. 
Aan de bewuste sleutelbos hangt namelijk de enige sleutel van een inpandig 
hek waar het gereedschap achter ligt en Hörchner wat van dat gereedschap 
nodig heeft voor het demonteren van de machine. 

 
Gespreksgegevens: 99/1255.1   Tap 09 
Datum, tijdstip 26-10-1999 10:57:50 
Onderwerp: John heeft de sleutel niet. 
R: Nou realiseer ik mij dat jij uh…uh…nog een sleutel hebt he of niet? 
J: Nee, nee ik niet 
R: Dan moet ik effetjes hier….want ik heb al wat gereedschap gekocht… 
 

27-okt-’99 Ben Blankers (chauffeur) haalt oplegmachine op in Den Bosch delictdossier 
tapgesprekken ZD-01 1a0, blz. 716 t/m 718). Zie tevens verklaring Blankers 
proces-verbaal nr: 100220001435/0344/8721, waarin hij verklaart op pag, 355 

 “Verder zag ik dat de hal helemaal leeg was”. 
 
30-okt-’99 Wanneer Hörchner en Hartings zaterdagochtend arriveren bij Clip Confectie te 

‘s-Hertogenbosch, melden zich onverwacht voor Hörchner, twee voor hem 
onbekende personen die zich voorstelden als Van den Eijnde en Davids en 
die vreemd genoeg al in het bezit waren van de sleutelbos van Clip Confectie. 
Deze twee mannen hadden van hun zakenrelatie Van Veen vernomen dat het 
pand te huur was en van Van Veen de sleutelbos te leen gekregen. Personen 
in kwestie twijfelden over de geschiktheid van de bedrijfsruimte en kregen van 
Hörchner toestemming op hun verzoek het pand nog eens in het weekend te 
bekijken c.q. op te meten en de sleutelbos maandag 01-nov-’99 aan hun 
zakenrelatie Van Veen terug te geven. Hörchner laat tevens weten dat de 
verhuur van het pand via de eigenaar van der Donk loopt en dat het van de 
eigenaar alleen als productie of als opslagplaats gebruikt mag worden en niet 
bijvoorbeeld als verkooppunt. 
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01-nov-’99 Rekening oplegmachine verwerkt in administratie Clip Confectie.  
 (delictdossier ZD-01 1a02, blz. 392) 
 
02/03-nov-’99 Spoedonderzoek boekhouding Clip Confectie belastingdienst Den Bosch 

aangestuurd door de FIOD. (factuur i.v.m. machine wordt door de inspecteur 
eruit gehaald en akkoord bevonden) 

 
03-nov-’99 Gespreksgegevens: 99/1255.1 Tap 09 990128491 

Datum, tijdstip 03-11-1999 14:44:01 
Hörchner vertrekt na afronding belastingonderzoek naar Polen en vraagt 
Hartings om de sleutelbos. 
RH: Nee en dan de sleutel, dat is nou nog even, dat de sleutel uh. 

  JH: Ja (even niet goed te verstaan) 
  RH: Want anders kunnen we er niet bij, ja. 
   
08-nov-’99 Gespreksgegevens: 99/1255.1 Tap 09 990130483 

Datum, tijdstip 08-11-1999 11:24:55 
Annelies Pijnenborg belt John Hartings 
AP: Weet jij al wanneer jij de sleutel zou kunnen hebben John 
JH: Ik hoop, ik hoop dat ik hem vandaag zie. Hij zou hem dan meenemen. Zo 
gauw hij mij zou zien zou hij hem meenemen, dus 
 

08-nov-’99 Gespreksgegevens: 99/1255.1 Tap 09 990130807 
Datum, tijdstip 08-11-1999 18:56:10 
Annelies Pijnenborg belt John Hartings.  
AP: hé, had je nog aan de sleutel gedacht 
JH: Ik heb er, ik heb er om gevraagd.. 
AP: Oké 
JH: Zo gauw hij de sleutel de sleutel heeft geeft hij jou een belletje 

  
08-nov-’99 Gespreksgegevens: 99/1254.1 Tap 10 990131083 

Datum, tijdstip 08-11-1999 19:31:02 
John Hartings belt Rob van Veen. 
JH:nee vraag, nee vraag even om die sleutels. Want ze belden er net alweer 
over. Want ze kunnen er zelf niet in. 
RV:He doe ik. 
JH: Yes. 
RV: Oke. Kan ik zeggen ja jij geeft die sleutels niet terug. 

 
   Beiden beginnen hard te lachen. 
 

JH: Dan wordt dan raakt hij onder de indruk denk ik ja Verrekte vuile flikker. Jij 
geeft die sleutels niet terug. 
RV: Goede goeie tip. 
JH: Ja, ja. 
RV: Dank je wel. 

 
09-nov-’99 Gespreksgegevens: 99/1254.1 Tap 10 990131053 

Datum, tijdstip 09-11-1999 13:38:29 
Annelies Pijnenborg belt Rob van Veen en vraagt om de sleutel. 
RV: Heeft John die sleutel gekregen, volgens mij had hij daarom gevraagd, ze 
zeiden dat ze ‘m bij ‘m hadden. 
RV: Nee, anders dan regel uh…. Ja ik heb het gehoord dat ie het vroeg, dat ie 
zei ik heb hem in de auto liggen, dus volgens mij heeft John ’m gepakt. 
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RV: Ja, en anders niet dan moet John maar effe bellen dan regel ik die sleutel 
ja, want hij zit nogal ver weg hij zit in Valkenswaard, die gozer 

 
09-nov-’99 Gespreksgegevens: 99/1255.1 Tap 09 990131000 

Datum, tijdstip 09-11-1999 13:39:42 
Annelies belt John Hartings.  
AP: Ik had net Rob gebeld en die vroeg of ik jouw even wilde bellen. Was het 
nog gelukt met de sleutel? 
JH: Zei Rob dat jij mij moest bellen voor de sleutel? 
AP: Ja, ja. 
JH: Hij was er gisteren zelf bij. Want gisterenavond hebben we uh, die man 
gesproken. 
AP: Ja. 
JH: En uh, die had de sleutel in de auto liggen, zei die. 
AP Ja. 
JH: En die auto had die niet bij zich. 
AP: O. 
JH: Dus uh, maar ik neem aan dat Rob hem vandaag nog ziet en dan zou die 
de sleutel afgeven. 
AP: Oké, nou dan bel ik hem weer. 
JH: Zo was de afspraak. Hij had de sleutel in de auto liggen……. 

 
09-nov-’99 Gespreksgegevens: 99/1254.1 Tap 10 990131066 

Datum, tijdstip 09-11-1999 13:41:25 
Annelies Pijnenborg belt Rob van Veen 
AP: Ja, daar ben ik weer. Ik had Rob even gebeld uh die sleutel die lag bij die 
man in de auto en die auto had ie niet bij’m.  
RV: Nou, oh ja hij zegt die ligt in de auto, hoorde ik ‘m zeggen tegen elkaar. 
RV: Ik regel het verder. 
RV: Ik ga bellen. 

 
10-nov-’99 Gespreksgegevens: 99/1254.1 Tap 10 990131786 

Datum, tijdstip 10-11-1999 13:14:25 
Robert Horchner belt naar Rob van Veen. 
RV: En die sleutel regel ik ook nog. 

 
10-nov-’99 Gespreksgegevens: 99/1254.1 Tap 10 990131832 

Datum, tijdstip 10-11-1999 13:58:17 
Annelies Pijnenborg belt Rob van Veen en zegt daar ben ik weer. 
RV: Nee,nee nee nee ik heb err… Robert toevallig ook net over gesproken. 
RV: En uhhh. Ik…. onverstaanbaar……John had ‘t ook al moeten regelen dus 
ik zie hem vanavond en dan zorg ik dat ik hem he 

 
11-nov-’99 Gespreksgegevens: 99/1254.1 Tap 13 990132276 

Datum, tijdstip 11-11-1999 00:29:11 
Robert Davids belt naar “Jeffrey” en vraagt, he had jij toen straks die sleutel 
aan die uh jongens afgegeven? 

 
12-nov-’99 Opgemaakt in het tapjournaal. 

Gespreksgegevens: 99/1254.1 Tap 10 990133116   
Datum, tijdstip 12-11-1999 19:40:25 
John Hartings belt naar Rob van Veen. 
RV: Ik moet nog eeh, ik moet nog eeh, zeg maar tegen Robert (Robert 
Horchner) dat eeh, die “lange”, nog wilde huren, een maand. 
JH: O. 
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RV: Dus………...(vier woorden onverstaanbaar) en de ten procent voor 
jou. 
JH: Wat zeg jij? 
RV: Geld voor jou. 
JH: Ja, voor die vent van die….(woord onverstaanbaar) 
die van de week komt ? 

 
 Onderstaand gesprek van 12 nov ’99 wordt op 16 febr 2000 in een PV onder 

ambtseed valselijk opgemaakt door rechercheur Van Roy. De vet gedrukte 
passages moeten nu een onjuist beeld schetsen dat Hörchner zijn 
bedrijfsruimte voor geld ter beschikking zou hebben gesteld, “ik zeg dan 
krijgt ie voor die….(onverstaanbaar) vier-twee” en dat Van Veen ook “dat 
ik gebeurd heb” heeft en voor Hartings ook nog geld heeft “en ik heb nog 
geld voor jou”. Dit in tegenstelling tot het bovenstaande gesprek uit het 
tapjournaal wat de juiste weergave is. (audio-opname van gesprek) 

 
12-nov-’99 Opgemaakt onder ambtseed, 12 febr ‘00 en bijgevoegd in het dossier ZD-01. 

Gespreksgegevens: 99/1254.1 Tap 10 990133116 
Datum, tijdstip 12-11-1999 19:40:25 
John Hartings belt naar Rob van Veen. 
RV: Ik moet nog eeh, ik moet nog eeh, zeg maar tegen Robert (Robert 
Horchner) dat eeh, die “lange”, nog wilde huren, een maand. 
JH: O. 
RV: Dus…..ik zeg dan krijgt ie voor die….(onverstaanbaar) vier-twee, dus 
dat eh, moet je zeggen dat ik gebeurd heb en ik heb nog geld voor jou. 
JH: Wat zeg jij ? 
RV: Geld voor jou. 
JH: Ja, voor die vent van die….die Pool  
die van de week komt ? 
 

In het proces verbaal ZD011a 02 wordt aangegeven waarom en welke personen als 
verdachten worden beschouwd en wat de rol zou zijn die ieder der verdachte zou hebben 
gespeeld. Ten aanzien van de verdachten Hörchner en Pijnenborg wordt in het dossier 
vermeld, proces verbaal ZD011a 02 (pagina. 006) 

 
“Verdachte Hörchner stelt samen met zijn vriendin Annelies Pijnenborg tegen betaling de 
bedrijfsruimte aan de Ketelaarskampweg 17 te ’s-Hertogenbosch ter beschikking.” 
 
“Verdachte Pijnenborg stelt samen met haar vriend Robert Hörchner tegen betaling de 
bedrijfsruimte aan de Ketelaarskampweg 17 te ’s-Hertogenbosch ter beschikking.” 
 
Deze beschuldiging wordt in het complete dossier ZD-01 met betrekking tot Hörchner en 
Pijnenborg verder niet onderbouwd en er zijn in alle objectiviteit geen feiten en 
omstandigheden bekend, behoudens het “onzorgvuldig” uitgewerkte tapverslag van 
rechercheur Van Roy, waarop deze beschuldiging zou kunnen zijn gebaseerd. Sterker nog, 
het opsporingsteam beschikte over voldoende aanwijzingen uit observaties en telefoontaps 
waaruit kon worden afgeleid dat Hörchner en Pijnenborg niets van doen hadden en ook geen 
wetenschap hadden, met hetgeen zich had afgespeeld in de bedrijfshal aan de 
Ketelaarskampweg. Juist uit het dossier is duidelijk naar voren gekomen, dat Hörchner en 
Pijnenborg, alles in het werk gesteld hebben om deze personen uit de bedrijfshal aan de 
Ketelaarskampweg  te verwijderen. Het “onzorgvuldig” uitgewerkte tapverslag op ambtseed 
opgemaakt op 16 februari 2000 door opsporingsambtenaar van Roy, moest het 
doorslaggevende “bewijs” vormen. 

 
Wijzigen van stukken uit het procesdossier geldt als een ernstig ambtsmisdrijf. 
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13-nov-’99 Hörchner geeft code buitenhek aan Hartings in de veronderstelling dat deze 

bedoeld was voor van Veen, Hörchner was geen deelnemer aan dit gesprek. 
  Gespreksgegevens: 99/1255.1 Tap 09 990133362 

Datum, tijdstip 13-11-1999 14:27:38 
Chris van de Pas belt John Hartings voor het cijferslotnummer van de poort 
Ketelaarskampweg 17. 
JH: John, goeiemiddag 
CP: Heee, met mij 
JH: Hai jongen 
CP: Hé, weet jij het c…., het cijferslotnummer 

 
13-nov-’99 Gespreksgegevens: 99/1255.1 Tap 09 9901333362 

Datum, tijdstip 13-11-1999 14:31:27 
Chris van de Pas belt John Hartings even later terug en krijgt het codenummer 
van John.  
JH: Hallo 
CP: Hé, daar ben ik weer 
JH:593 
CP: Even wachten, even wachten 59 en dan 
JH: 3 
CP 3, 593 
JH: Ja 

 
15-nov-’99 Gespreksgegevens: 99/1255.1 Tap 09 990133965 

Datum, tijdstip 15-11-1999 12:21:42 
  Annelies Pijnenborg belt John Hartings 
  AP: ja…….. Nou dat zou fijn zijn John uhhmm… wil jij ook nog de sleutel 
  regelen want ik moet dringend achter dat hek zijn. 
  JH: Wat wat moet ik regelen? 
  AP: Die sleutel. Ik moet er echt…..ik ik zit erop te springen voort…. 
  JH: Nou om half twee is hij bij mij, ik ga dat gelijk regelen. 
  
15-nov-’99 Gespreksgegevens: 99/1255.1 Tap 09 990134055 

Datum, tijdstip 15-11-1999 15:56:30 
John Hartings belt Annelies Pijnenborg want Annelies heeft een paspop nodig 
en wat voeringstof. 
JH: Ik heb effe een probleempje met de sleutel. 

 
16-nov-’99 Pijnenborg treft bij binnentreden van het pand aan de Ketelaarskampweg tot 

haar schrik en verbazing twee voor haar onbekende personen aan. 
 Zowel landsadvocaat mr. Bleichrodt in zijn Antwoord van Conclusie als 

Hoofdofficier mr. Craemer in de uitzending van Peter R. de Vries spreken 
eenduidig dat politie, Pijnenborg naar binnen heeft zien gaan. Ook Secretaris-
generaal J. Demming stelt in zijn schrijven dat er observaties zijn geweest. 
Opmerkelijk en onzorgvuldig is echter dat in het strafdossier ZD-01 er 
helemaal geen observatieverslagen van Hörchner en Pijnenborg zijn 
toegevoegd, maar in datzelfde strafdossier er wel weer naar verwezen wordt. 

   
Gespreksgegevens: 99/1333.1 Tap 13 990134590 
Datum, tijdstip 16-11-1999 14:52:50 
Robert Davids belt John Hartings. 
RD: He, ik heb vandaag eh iets te horen gekregen waar ik helemaal niet zo blij 
mee ben jongen. 



 Relevante tapgesprekken in zaak ZD-01, m.b.t. Hörchner en Pijnenborg 6

JH: Nee ik ik heb het ook gehoord. Dus eh dus eh. Ze was er erg van 
geschrokken en ze is excuses bij mij aan komen bieden. En ze had eh 
schijnbaar verkeerd begrepen. 

 
22-nov-’99 Na te zijn teruggekeerd uit Polen, doet Hörchner navraag bij Hartings van wat 

hij gehoord heeft van Annelies en wil vandaag de sleutels meteen terug en 
bovendien dat deze personen onmiddellijk uit het pand vertrekken. Hartings 
zegt onmiddellijk toe actie te ondernemen en belt meteen voor een afspraak. 

 
23-nov-’99 Citaat uit requisitoir in de zaak ZD-01 van Advocaat-generaal van Zon op  

blz. 19, ” van Veen en van den Eijnde hebben het er op 23 november via de 
telefoon nog over dat Hartings niet gedaan heeft wat hij beloofd had, namelijk 
Hörchner aanspreken op het onverwachte en ongewenste bezoek van 
Pijnenborg aan de loods”. (zie onderstaand gesprek)  

 
Gespreksgegevens: 99/1254.1 Tap 10 990137580 
Datum, tijdstip 23-11-1999 13:22:45 
Theo van de Eijnde belt Rob van Veen. 
RV: Ja.Die uhhh ja die is natuurlijk met uhhh met die ….die die maat (John 
Hartings) van mij gepraat of die zogenaamde maat van mij gepraat en die 
heeft gewoon dinsdag niks verteld. 
Dus wat hij beloofd had heeft hij dus niet gedaan. 
TE: Oh. 
RV: En hij heeft ook niet de ballen om te zeggen tegen die uhhh kleding-boer 
(Robert Horchner) van luister dat ben ik vergeten snap je? 

 
23-nov-’99  Citaat uit het requisitoir in de zaak ZD-01 van Advocaat-generaal van Zon op 

blz. 19, “Uit een gesprek die dag tussen van Veen en van der Pas blijkt dat 
Hörchner wil dat “die jongens”uit het pand verdwijnen”.  

 (zie onderstaand gesprek) 
   

Gespreksgegevens: 99/1254.1 Tap 10 990137638 
Datum, tijdstip 23-11-1999 15:48:20 
Rob van Veen wordt gebeld door Chris van de Pas (tweede gesprek) 
RV: Die kleding jup, die wil nou dat de jongens weggaan daar, maar waarom, 
John die zegt niet dat hij jullie beloofd had, dat die naar die Annelies zou 
gaan. 
CP: Wat nou ! 
RV: John die uh is niet naar Annelies geweest die dinsdagavond. 
CP: Nee. 
RV: Snap je. 
CP: Ja. 
RV: Dat zou ie toch doen. 
CP: Ja. 
RV: Nou, daarom is die Annelies daar gekomen, die wist daar helemaal 
niks van, dus die John is gewoon daar niet naar toe geweest, dus en nou wil 
hij, maar ik heb gister al met hem gesproken. 

 
23-nov-’99 Van den Eijnde besteld vrachtwagentje om pand leeg te maken. 
 

Gespreksgegevens: 99/1223.7 Tap 16 990139059 
Datum, tijdstip 23-11-1999 16:24:23 
Theo van den Eijnde belt Hertz Autoverhuur. 
TE: He, luister heb jij toevallig voor mij een grote bus of een vrachtwagentje 
over? 
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H:   Voor wanneer jongen? 
TE: Dat kom ik dan vanavond nog oppikken. 

 
23-nov-’99 Hörchner gaat samen met Hartings naar motel de Witte in Vught om de sleutel 

in ontvangst te nemen van een zekere T. van den Eijnde. Deze van den Eijnde 
zegt toe de sleutel, de volgende dag 24-nov-’99 af te geven daar hij nog met 
een vrachtauto spullen uit het pand moet ophalen. (zie bovenstaand gesprek) 

 
24-nov-’99 Hörchner is verontwaardigd en boos over het feit dat hij zoveel moeite moet 

doen over het terug verkrijgen van de sleutels en dreigt nu met ontruiming. 
 
24-nov-’99 Hartings doet nog een poging om in een telefoongesprek duidelijk te maken 

dat Hörchner nu boos is en dat de sleutels nu terugkomen en deze personen 
uit het pand moeten verdwijnen. (zie onderstaand gesprek) 

 
  Gespreksgegevens: 99/1775.4 Tap 08 990138294 

Datum, tijdstip 24-11-1999 17:28:48 
Chris van de Pas belt John Hartings. 
JH: Hai,uhhh er is eentje erg boos. (Robert Horchner) 
CP: Ja. 
JH: Omdat het vandaag geregeld zou worden. 
CP: Ja. 
JH: En uhhhh hij……het komt er hier op neer, als het niet geregeld wordt 
vandaag. 
CP: Ja. 
JH: Dan is het morgen afgelopen……dus uhhhh ik zeg……ik geef alleen maar 
door wat ik door moet geven. Voor de rest niks ja ? dus uhhh want uhh ja het 
moet geregeld worden. 

 
24-nov-’99 Hartings neemt Hörchner mee naar het woonhuis van Van de Pas (voor 

Hörchner een onbekende persoon) om een allerlaatste poging te ondernemen 
om te sleutels te bemachtigen en desnoods het pand zelf open te breken en te 
ontruimen. Hierop blijkt uit de tapgegevens uit dossier ZD-01, dat er paniek uit 
is gebroken onder de betrokken personen van de criminele organisatie dat tot 
uiting komt tot druk telefoonverkeer over en weer in een zeer korte periode. 

 
Citaat uit het requisitoir in de zaak ZD-01 van Advocaat-generaal van Zon op 
blz. 19, “Op 24 november hoort Hartings van Van de Pas dat de teruggave 
van de sleutel vandaag niet geregeld wordt. Hörchner en Hartings gaan 
daarop ’s avonds naar de woning van Van de Pas. Die is niet thuis, maar wel 
zijn vriendin Winkens. Het verschijnen van Hörchner en Hartings bij Van de 
Pas leidt tot druk telefoonverkeer tussen van de Pas, van Veen, Hartings, 
van den Eijnde, Davids en Winkens. Van de Pas vraagt aan van den Eijnde 
om te komen en die trommelt Davids op en die “Bolle” (Josebashvilli) moet 
ook maar meekomen, want er zijn wat probleempjes. De ontmoeting tussen 
van de Pas, van den Eijnde, Davids Josebashvilli enerzijds en Hörchner en 
Hartings anderzijds vindt plaats bij de woning van Van de Pas. Van den 
Eijnde geeft aan Hörchner te kennen dat hetgeen in de loods gebeurt hem 
(Hörchner) niet aangaat en Hörchner krijgt dan ook geen poot aan de grond”.  

 
24-nov-’99 Hörchner belt ’s avonds naar de eigenaar van het pand, dhr. Van der Donk. 

Hörchner brengt Van der Donk op de hoogte van het feit dat er personen 
oneigenlijk toegang hebben verschaft tot het pand, er moeilijk uit te krijgen zijn 
en dit alles gebeurt, is tijdens zijn verblijf in Polen. De eigenaar, dhr. Van der 
Donk adviseert hem een advocaat in de arm te nemen, als het niet lukt. 
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25-nov-’99 Politie doet ’s ochtends om 03:30 uur een inval in het pand aan de 

Ketelaarskampweg 17 en ontdekt een XTC-laboratorium opstelling. 
 
25-nov-’99 Hörchner wordt daarover om 09:30 uur ingelicht door de eigenaar van het 

pand dhr. Van der Donk, maar vreemd genoeg niet door justitie. 
 
25-nov-’99 Robert Hörchner belt na aankomst bij het pand aan de Ketelaarskampweg om  

10:39 uur verbouwereerd naar John Hartings. (zie onderstaand gesprek) 
 
  Gespreksgegevens: 99/1255.1 Tap 09 990139479 

Datum, tijdstip 25-11-1999 10:39:05 
RH: Ik ben onderweg naar het politiebureau nu. Ik ben er godverdomme 
achter zeg wat wat daar gebeurd is. 
JH: He 
RH:Ik ben er achter wat daar gebeurd is. 
JH: Wat is er aan de hand dan. 
RH: Uh, ja je gelooft het niet . Wordt door elkaar gepraat. 
JH: Nee wat is er - niet te verstaan – Vertel eens. 
RH: Nou ik ben gebeld door de eigenaar. Ze hebben het opengebroken. 
JH: Ja. 
RH: En er is, een XTC-laboratorium uit gekomen. 
JH: En wie heeft het opengebroken. 
RH: De justitie. 
JH: Godver dan godver. 
RH: Ja ja ja. Het is niet te geloven hé. Maar ja, hé, daar ken jij ook niks aan 
doen want uh luister zoiets kun je niet weten.  

 
29-nov-’99 G.V.O. geopend op Hörchner en Pijnenborg inzake onderzoek ZD-01 naar 

aanleiding van het aantreffen van het XTC-laboratorium.  
 
31-jan-’00 Politie meldt zich ’s ochtends om 07:00 uur om Hörchner aan te houden. 

Hörchner is op dat moment in Polen. Daarop verzoeken agenten om 
Pijnenborg mee te komen naar het politiebureau, alwaar zij om 09:00 uur is 
aangehouden. Minderjarige kinderen worden onverzorgd achter gelaten door 
justitie.  

 Zie punt B. schrijven Dienst Centrale Recherche aan Nationale Ombudsman, 
ingekomen 05-nov-2002.  

 
01-febr-’00 Hörchner is 31-jan-’00 op de hoogte gesteld door hulpofficier van Doorn. 
 Hörchner bezoekt voor hij zich bij politie gaat melden advocaat van der Kruijs 

en verneemt tijdens een telefoongesprek tussen advocaat van der Kruijs en 
hulpofficier van Doorn dat Pijnenborg door justitie is gegijzeld om de terugkeer 
uit Polen van Hörchner af te dwingen om zich te melden. Mr. v/d Kruijs 
bevestigt de gijzeling in een schrijven d.d. 29 jan 2003 aan de Nationale 
Ombudsman, mr. Fernhout. 

 
01-febr-’00 Hörchner meldt zich omstreeks 15:30 uur op het politiebureau en Pijnenborg 

wordt conform de afspraak tussen advocaat van der Kruijs en hulpofficier van 
Doorn om 16:19 uur vrijgelaten.  

 
04-febr-’00 O.v.j. T. de Jong reikt ‘s ochtends aan Hörchner een verlenging van 

inverzekeringstelling uit voor ten hoogste drie dagen. 
 
04-febr-’00 ’s Middags wordt Hörchner voorgeleid bij de rechter-commissaris.  
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 De aantijgingen van o.v.j. T. de Jong dat uit het onderzoek naar voren zou 
komen dat Hörchner ondermeer betrokkenheid zou hebben in grootschalige  
XTC transporten naar Engeland, invoeren van BMK uit Polen en het 
terbeschikking stellen van een ruimte om XTC te produceren, doet de 
Rechter-commissaris af als onzin. O.v.J. T. de Jong wordt door de rechter-
commissaris niet ontvankelijk verklaard en O.v.J. gaat hiertegen niet in 
beroep. 

  
07-febr-’00 Hörchner wordt uiteindelijk pas na zes dagen hechtenis vrijgelaten, ondanks 

dat O.v.J. T. de Jong na drie dagen niet ontvankelijk werd verklaard door de 
rechter-commissaris.  

 
Zowel Hörchner als Pijnenborg worden op moment van aanhouding verdacht van,  
 
Deelneming aan een criminele organisatie, die het oogmerk heeft om misdrijven te plegen, 
met name : 
*Middelen (synthetische drugs –mdma/XTC) vermeld op de lijst 1 van de opiumwet: 
- Binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen: 
- Te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te 
vervoeren: 
- Aanwezig te hebben: 
- te vervaardigen: 
Danwel deze handelingen voorbereiden en/of bevorderen op meerdere data vanaf 1 oktober 
1999 t/m eind januari 2000 danwel enige andere datum in 1999 te Culemborg,  
’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Geldrop, Heeze, Valkenswaard danwel enige andere plaats in 
Nederland: 
 
Strafbaar gesteld; 
2 1AA Opiumwet 
en 
2 1AB Opiumwet 
en 
2 1AC Opiumwet 
en 
2 1AD Opiumwet 
ivm 
10 1 Opiumwet 
en 
10 2 Opiumwet 
en 
10 3 Opiumwet 
en 
10 4 Opiumwet 
ivm 
10A 1 Opiumwet 
en 
140 1 Wetboek van Strafrecht. 
 
18-dec-’00 Sluiting G.V.O. Hörchner 
 
19-sep-’01 Sluiting G.V.O. Pijnenborg 
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De balans in de zaak Hörchner / Pijnenborg 
 
3 november 1999, spoedonderzoek van de FIOD, resulteerde in belasting teruggave m.b.t. 
Hörchner van 5000 NLG. 
 
25 november 1999, Inval / spoedzoeking politie inzake ZD-01 in bedrijfspand te ’s-
Hertogenbosch. 
 
31 januari 2000, arrestatie Pijnenborg inzake ZD-01. 
 
1 februari 2000, arrestatie Hörchner inzake ZD-01 en tevens vrijlating van Pijnenborg. 
 
3 februari 2000, Hörchner, zaak ZD-01, Rechter-commissaris, O.V.J. niet ontvankelijk 
verklaard. 
 
12 september 2001, Pijnenborg, zaak ZD-01, Politierechter, vrijspraak. 
 
12 september 2001, Hörchner, zaak ZD-01, Rechtbank, O.M. niet ontvankelijk verklaard. 
 
10 december 2001, Inval / huiszoeking politie samen met de FIOD, inzake ZD-03, op privé-
adres te St. Michielsgestel, resulteerde in een excuusbrief (géén entiteit met betreffende 
strafzaak) van belastingdienst Helmond, afd. zware criminaliteit en een BTW naheffing voor 
Hörchner van 15 Euro.  
 
17 mei 2002, Pijnenborg wederom twee dagen ten onrechte in hechtenis heeft doorgebracht 
inzake ZD-03F en kon daardoor de behandeling voor het verzoek tot schadeloosstelling van 
de zaak ZD-01 bij het gerechtshof niet bijwonen.  
 
25 september 2002, Hörchner, zaak ZD-01, Rechtbank, vrijspraak. 
 
13 mei 2003, Hörchner, zaak ZD-01, Gerechtshof, vrijspraak tijdens de zitting.  
 
17 november 2003, Pijnenborg, zaak ZD-03F, sepot. Belastingdienst bevestigd in schrijven 
dat van een sanctie zoals vermeld op het sepot géén sprake is, in tegenstelling tot wat 
Hoofdofficier van Justitie mr. R.W. Craemer wel heeft gesteld in zijn schrijven. 
 
25 mei 2004, Pijnenborg, strafzaak laster en smaad, sepot met proeftijd van twee jaar. 
(Pijnenborg bezwaar aangetekend tegen sepot en eist vervolging door het O.M.) 
 
25 mei 2004, Hörchner, strafzaak laster en smaad, sepot met proeftijd van twee jaar. 
(Hörchner bezwaar aangetekend tegen sepot en eist vervolging door het O.M.) 
 
19 maart 2007, Hörchner, arrestatie i.v.m. vermeende betrokkenheid in 1999 van 
hennepkwekerij in Polen, waarin 1800 gram gedroogde hennep is gevonden. 
 
10 juli 2007, aangehouden op de Rechtbank te Amsterdam en ingesloten in H.v.B. te Zwaag 
en geschorst op 31 juli 2007. 
 
Vanaf 3 februari 2000 t/m 25 mei 2004, inzake Hörchner en Pijnenborg, constateren we  
5 arrestaties, 3x vrijspraak, waarvan één tijdens de zitting, 2x niet ontvankelijk en 3x sepot. 
 
9 februari 2004, een klacht aan de Nationale Ombudsman over de onderzochte gedraging 
van het politiekorps Brabant-Noord, die wordt aangemerkt als een gedraging van de 
beheerder van het regionale politiekorps Brabant-Noord (de Burgemeester van ’s-
Hertogenbosch), is gegrond.  
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(De onderzochte gedraging is op dit punt niet behoorlijk)  
 
Twee klachten Belastingdienst eveneens gegrond. 
 
Tevens merken we op dat Hörchner 6 dagen onterecht in hechtenis heeft doorgebracht en 
het gerechtshof dientengevolge daarvoor een bedrag van 5000 Euro heeft toegewezen. 
 
Pijnenborg twee dagen onrechtmatig in gijzeling heeft doorgebracht, inzake ZD-01 en het 
gerechtshof dientengevolge daarvoor een bedrag van 250 Euro per dag heeft toegewezen. 
 
Balans vanaf 3 november 1999 m.b.t. Hörchner en Pijnenborg, talloze politie-invallen, 
arrestaties en strafrechtelijke vervolgingen wat tot géén enkele veroordeling heeft geleid. 
 
Grootste deel ordners uit strafdossier ZD-01 door Justitie achtergehouden. 
 
Nationale Ombudsman sommeert politie Brabant-Noord op 14-apr-2006 opnieuw onderzoek 
te doen, daar laatst genoemde zich niet aan de wettelijke voorschriften heeft gehouden.  
 
Topjurist College van Procureurs-generaal geeft op 24-apr-2006 toe dat Justitie niet de 
waarheid heeft gesproken over een niet bestaand observatieverslag m.b.t. Pijnenborg d.d. 
16-nov -’99. 
 
 
 
Het eerste teken van zedenverval, is het afschaffen van de waarheid. 
 
 
 
Annelies Pijnenborg en Robert Hörchner 
 
 
 
 
 
 


