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Geachte heer Korvi nus,
Bij de rechtbank te Den Bosch zal op 8 juni aa nstaande te r zitting "vorden behandeld
het beroep van de h eer R. Hörchner en meno uw A.E.C. Pijn en borg tegen d e beslissing
op bezwaar van he t College van procureurs-generaal d.d. 22 m ei 2006.
In die p rocedure heeft u d e rechtb ank gevraa gd te beslissen dat (a lsnog) to r afgifte van
de tape m oet worden over gegaan. Al s bijlage bij het beroep sc h rift heeft u nie uwe
info rm atie meegezon den, te weten verklaringen va n RL van Veen en J. Hartings. Zij
verklaren gee n bezwaa r te hebben tegen de verstrekking van geluid sopn am en Vil!l het
afgeluisterde telefoongesprek. Gelet op deze informatie en de overige bijzond e rh eden
va n het onderhavige dossi er, is het College - in overeenstemrr1.ing met de hoo fdofficier
van justitie te Den Bosch - ambtshalve van oordeel dat alsnog tot ve rstrekkir,g van een
kopie van de betreffende geluidsopname ex artikel 39 i Wjsg ka n wo rd en over gegaan.
H et College heeft de hoofdofficier van justitie te Den Bosch genaagd om een afschrifl
va n de geluidsopna m e aan uw cliënten te ve rstrekken.
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ge"fnfollneetd.
Hoogachtend,
het College van procureurs-generaal,
namens het College,
het hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken,

-.M. Mtmnichs

Een ieder die door een beschikking rechtstreeks in zijn belangen is gl;-tfoffen kan hiertegen

ingevolge de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. Ingevolge de artikelen 6:7 en 6:8 van
deze wet kan een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend binnen zes v,,' eken na de dag
waarop de beschikking bekend is gen1;1akt. Dit bcv,vaarschrift di~nt te worden gericht aan het
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College van procureurs-generá"l, postbus 20305, 2500 EH Den Haag.
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