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Geachte m evrouw P-ijnenborg,-

In reactie op uw aangifte van 22 m ei 2002, bericht ik u het volgende.
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Op 6 februari 2002 deed de heer Hörchner, uw partner aan gifte van dezelfde
valsheid in geschrifte in proces-verbaal. Op 14 m ei 2002 ontvangt hij daarop
bericht van de politie d at in overleg met justitie de aangifte niet zal worden
onderzocht, omdat de zaak tegen de heer Hörchner waarin het gewraakte
proces-verbaal als bewijsmiddel is gebruikt voor de rechter zal komen, die dan
een oordeel over het bewijsmateriaal kan uitspreken. Op 27 m ei 2002 ontvangt
de heer Hörchner een brief van gelijke strekking van mijn parket. Inmiddels
doet u op 22 m ei 2002 van hetZelfde feit aangifte. Omdat ook uw zaak aan de
rechter zal worden voorgelegd en ook voor u hetzelfde geldt als voor de heer
Hörchner heeft u van de politie een brief ontvangen waarin deze u hetzelfde
antwoord wil geven als d e heer Hörchner heeft ontvangen. Helaas is deze
laatste brief niet alleen kennelijk verkeerd gedateerd (4 m ei in plaats van 4
juni) maar ook erg onduidelijk omdat u er uit op zou kunnen maken dat het
OM beslist heeft naar aanleiding van uw aangifte een vervolging in te stellen.
Inmiddels heeft uw strafzaak gediend maar heeft de rechter geen oordeel
gegeven over de rechtmatigheid van de tapverslagen. Daarom heb ik alsn og
een onderzoek ingesteld. Mij is niet gebleken van opzet tot vervalsing van de
kant van de verbalisant en evenmin van enige schade die u hierdoor zou
hebben geleden. Ik ben dan ook niet voornemens tot strafvervolging over te
gaan.
Indien u zich m et deze gang van zaken niet kunt verenigen, kunt u dit
kenbaar maken door u bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch, postbus
70583,5201 CZ te 's-Hertogenbosch, schriftelijk te beklagen over deze
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beslissing de verdachte niet te vervolgen. Het gerechtshof zal dan de beslissing
van de officier van justitie op haar juistheid beoordelen. Indien het hof van
oordeel is dat strafvervolging wel had moeten plaatsvinden, kan het hof
bevelen dat daartoe alsnog moet worden overgegaan.
Tenslotte heeft de behandeling van deze zaak, die na de brief van uw
raadsman d.d. 19 december 2002 opnieuw is opgepakt, langer geduurd dan
gebruikelijk mede ten gevolge een personeelswisseling binnen mijn staf,
••
waarvoor mIJn excuses.
Ik hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
De Hoofdofficier van Justitie,

.M. Craemer
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