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MEMO 

Van: T. de Jong 
officier van justitie 

Datum: 9 november 2001 

Onderwerp: verzoek 89 Wetboek van Strafvordering 

Parketnr.: 085029-00 

Verdachte: A.E.C. Pijnenborg 

-

1. 
In het najaar van 1999 doorlopend in het vOOljaar van 2000 heeft, onder mijn 
leiding, een opsporingsonderzoek plaatsgevonden onder de codenaam ZDOl. 
Onderzocht werd een groepering welke verdacht werd van het produceren en 
exporteren van XTC. 

2. 
Binnen vorenbedoeld onderzoek zijn meerdere personen als verdachte 
aangemerkt; voor zover hier van belang: zowel verzoekster als haar partner, 
de heer R. Hörchner, zijn als verdachte aangemerkt. 

3. 
In de maand januari 2000 hebben, binnen dit onderzoek, diverse aanhoudingen 
van verdachten plaatsgevonden. De aanhoudingen alsook de vo lgorde van de 
aanhoudingen waren steeds vooraf gepland en tot de aanhoudingen was steeds 
vooraf door mij opdracht gegeven. 

4 . 
Op 31 januari 2000 was de aanhouding gepland van de heer R. Hörchner. De 
heer Hörchner werd - dat zal vast rond 07.00 uur zijn, zoals het verzoekschrift 
vermeld - toen niet aangetroffen, waarop telefonisch kontakt met mij werd 
opgenomen. Aangezien ook de aanhouding en het aansluitende verhoor van 
verzoekster nog diende plaats te vinden - maar later in tijd was voorzien - is 
door mij toen opdracht gegeven verzoekster aan te houden. 
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5. 
Niet alleen was er (toen) tegen verzoekster naar mijn oordeel een redelijk 
velmoeden van schuld, bovendien meende ik (nadien) dat er sprake was van 
voldoende wettig en overtuigend bewijs om thans verzoekster ter zake te 
vervolgen. 

6. 
Thans verzoekster is door de Politierechter te ' s-Hertogenbosch ter zitting van 
19 september jongstleden vrijgesproken van het tenJastegelegde. 

7. 
Het onderhavige verzoek is tijdig ingediend. 
Nu verzoekster is vrijgesproken komt haar een vergoeding toe. 
Het ontgaat mij volledig waarom aan verzoekster, in afwijking van de daarvoor 
gestelde nonn, meer - en dan nog wel zoveel meer - zou moeten toegewezen 
dan aan andere bUIgers die zijn vrijgesproken. De enkele - suggestieve - reden 
daarvoor die ik lees in het verzoekschrift is dat door mij onrechtmatig zou zijn 
gehandeld; ik heb de overtuiging dat daarvan geen sprake is. 
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