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Geachte heer Horchner.
Naar aanleid ing van uw verzoek d.d. 7 maart 2006 om ceo viertal vragen over uw rc latie met de met
name genocmde politieondcrzoeken. bericht ik u het volgende.
Het Openbaar Ministerie (O M) heeft mij over de doo r u gestelde vragen gcrnformeerd. Ik za1 uw vragen
hiero nder verder punt sgewij s bcantwoorden.

1. O nde rzoek Polak.
a. Het onderzock Po lak is inmiddels afgesloten.
b. Er is geen G.V .O. in dit onderzoek tegen u ingesteld .
c. U bent in d it onderzoek niet als verdachte aangemerkt.
2. O nderzoek ZDOJ.
a . Het onderzoek ZDO) is inmiddels afgesloten .
b. In dit onderzoek is geen G .V.D. regen u inge steld .
c. U bent in d it onderzoek nict als verdachte aa ngemerkt.

J. O nderzoek Glas.
a. Het onderzoek is eveneen s afgesloten.
b. In het onderzoe k Gl as is geen G.V.O. tegen u geopend.
c. In dat onderzoek bent u niet aIs verdachte aa ngemerkt.

4. On bekend on derzoek.
N iet bekend is we lk onderzoek hier wordt bedoeld. Noch uit de politieregisters, noch uit de bestanden
van het OM is ec hter gebleken dat er tegen u een G .V.O. is geopend of dat u in een onbekend onde rLOCk
a ls vcrdachte bent aangcmerkt.
Ik vertrouw crop u hiermede vold oende te hebbe n getnformeerd .
Met vrie ndelij ke greet,
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