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Ik, verbalisant, 

POLITIEREGIO BRABANT-NOORD 
Dienst Centrale Recherche 
Onderzoeksteam: ZDO 1 
Proces-verbaal nr.: Tl 0/ 12111999/ 194025/ A. 
R.e. nummer: 99/1254.1 

PROCES-VERBAAL 

Adrianus Joseph Maria van ROY, 

brigadier/ rechercheur van politie, regio Brabant-Noord, Dienst Centrale Recherche, 
verklaar het navolgende. 

Op woensdag 16 februari 2000 werd door mij, genoemde verbalisant, daartoe 
gerechtigd door de rechter-commissaris van het Arrondissement 's-Hertogenbosch, 
onder het hierboven aangehaalde RC-nummer, een telefoongesprek uitgeluisterd welke 
werd gevoerd op 12 november 1999, omstreeks 19.40 uur. via de telefonische 
aansluiting 06-53786968 

Op eerder aangehaald tijdstip vond er via de genoemde telefonische aansluiting een 
gesprek plaats tussen: 

Johannes NicoZaas Henricus Hartings, 
Geboren te Culemborg op 6 januari 1961, 
Wonende te Culemborg, 4101 ZA, Burg. Keestrasingel 9 
en 
Robert Leon van Veen, 
Geboren te Cu.lemborg, 19 maart .1963, 
Wonende te 4104 BA Culemborg, Gutenbergweg 5b. 

Opmerking verbalisant: 
De bevestiging dat de beller C.q. de gebelde daadwerkelijk genoemde personen 
betreffen, zal pas plaatsvinden op het moment dat stemherkenning in persoon wor-dt 
gedaan, hetwelk middels afzonderlijk proces-verbaal zal worden gerelateerd. 

Gespreksgegevens: 99/1254.1 TAP lU 990133116. 
Datum, tijdstip: 12-11-99 19:40:25 uur. 
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Rob van Veen belt wordt gebeld door aansluiting 06-51402200. 

Rob van Veen wordt gebeld door John Hartings. 

Inhoud gesprek: nou wat zal hij, is het vandaag weer niet door 
Gegaan 
RV: John 
JH: He jongen hoe is ie.? 
RV: Ja slecht. 
JH: Slecht.? 
RV: Ja ik dacht, ik dacht, de telefoon ging, ik denk 
nou wat zal hij, is het vandaag weer niet doorgegaan. 
JH:Ooh, ziek van jongen. 
RV: .... (onverstaanbaar) 
RVja dus ik moet vandaag weer gaan vertellen en het 
ergste is ik ga morgen op vakantie maar ik rijd in 
die Mercedes van Theo. Want omdat ze mijn auto 
hadden en ik moest die auto terug want die had een 
ander mee. Ik zeg geef me dan die Mercedes maar, die 
grote. 
JH:(Lacht) Die moet jij maar om gaan wisselen zeker? 
RV:Pook zegt die auto van jou dan zegt hij, anders 
betalen. Maar het zou allemaal doorgaan enne 
en ik krijg net twee, drie minuten geledett krijg 
ik te Zefoon dat het niet dóorgaat, dus. 
JH:Godverdomme 
RV:'t gaat er weer lekker op. 
JH:Ja. 
RV: Wat moet ik zeggen. 
JH:Ja niks en iets anders op til of nog niet? 
RV:Nee, nee, weet wat ik, ... (één woord 
onverstaanbaar) teruggehaald. 
JH:Ja. 
RV: Wat moet je anders John. 
JH:Nee, niks, niks, niks, hoop gezeik voor niks. 
RV:Ja, nou. Hoe is het bij jouw? . 
JH:Ja, ik heb wel interessante dingen maar dat hoor 
je wel als je weer terug bent. 
RV:Ja natuurlijk, oké. 
JH:Je moet de groeten hebben van onze vriend, onzE: 
kleine vriend. 
RV:O, leuk. 
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JH:Die is groot geworden of groot geworden, hij is 
een beetje gegroeid daarbinnen. Spieren dan. 

RV:O god, gaat het zo hard met hem? 
JH:(Lacht) ja dat zijn ze, wel een beetje gegroeid 
Ja. 
RV:Toch wel. 
JH:Ja zeker. 
RV: Ik. moet nog eeh, ik moet nog eeh, zeg maar tegen Robert 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, moetje 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? 
RV:Ik. dacht dat die vandaag zou komen? 
JH:Ja, maar hij komt dinsdag komt hij. 
RV:Hij is gewoon, gewoon niet geweest dus eeh. 
JH:Nee hij komt dinsdag Rob. Dinsdag komt hij. 
RV:O, want Annelies had gebeld voor geld, dus 
JH:Oja. 
RV:Dat heb ik hem al beloofd, dus ik denk nou, kan 
ik het wel aan John geven. 
JH:Oja. 
RV:Dus dat eeh, de rest kan ik ook 
.. ... (onverstaanbaar), maar ja, vijf en die andere 
vijf als het klaar is. Hé en heb jij het nummer van 
eeh, ja trouwens dat kan ook volgende week wel. Ja 
alhoewel ik heb liever wel gehad maar. Van eeh, van 
die lachebek van wie die bankstel van mij gekocht 
heeft· 
JH:Die lachebek? 
RV:Die neger. 
JH: 0 ja, eeh, ja dat heb ik.. 
RV: Want dat bankstel eeh, want dat bankstel, moet ik hem voor 

opbellen. 
·û7i:Ja. 
RV:En ik heb, ik heb nergens dat nummer dus . 
.. rH:O dus wat moet ik tegen hem zeggen dan bel ik wel 
even op. 
RV:ja oj hij mij even wil bellen. 
JH:Oké ja, dan kan ik net zo goed jou zijn nummer 
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even geven. 
RV:Ja, hij ken beter mij bellen. 
JH:Oké laat ik hem jou wel bellen. 
RV:Ja? 
JH:Ja doe ik.. 
RV:Oké. 
JH:Dan wens ik jou een hele goeie vakantie. 
RV:Ja ik werk toch tot (één woord onverstaanbaar) 
nog effe hé. 
JH:Ja da's goed. 
RV:Ja. 

·JH:Ja. 
RV:Oké maat, ik zie je hé. 
JH:Ik. zie jou. en nog de groetjes van Robert en 
Silvia en Anja. Ik. zit hier in zijn huis. 

( Op achtergrond bij Hartings is de stem van Robert Horchner te 
horen 
die zegt: .... onverstaanbaar .... "af te wachten, maar ja helaas.") 

R. Doe ze maar de groeten. 
J. Ja dat zal ik doen. 
R.Oke. 
J. Oke, hoi. 

Opmerking verbalisant: 
Het originele proces-verbaal werd reeds verzonden aan de rechter-commissaris. 

·Waaroan door mij, verbalisant, op ambtseed werd opgemaakt dit proces-verbaal, dat 
ik sloot en ondertekende te 's-Hertogenbosch op 16 februari 2000. 

De verbalisant, ------
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