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Door on:lergeteken::1e verbalisant (en) ",oerden achtereenvolgens
van de hieronder vermelde pcroonen de personalia en
eventuele verklaring vastgelegd.

Pleegplaats/ 00re8
Nadere anschrijving'
Incident
Pleegdatum/ -tijd

'S - HERTCGF>1EOSC!, BEVERSP:r.:n<E>I 1
politiebureau
vervalsing
b.l:3!"1P..n '.«le.nsda..q 16 februari 2000 00: 00 \.nlr en
woensdag 16 februari 2000 23: S9 uur

AangeVer/benadeelde HlIR'l'lNlS, JalANNES NIClJLAAS HENRI
Geb.datum/-plaats
Adres/ - plaats

Postkodejtelefoon

gesl, M

6 jf'IlUiU"i 1961 te aJLEMBORG
HCX:Gl'F.IJLINGT 5 te ClJLEMBORG
4105 OS 0651402200
Ik doe aangifte van valsheid in geschriften.

Ik verklaar het volgende,
Op 31 januari 2000 in de ochtend werd ik aangehculen als
verdachte van het ter beschikkingstellen van een loods, het
exporteren van G}'Tltheth:('he dt1.l9s en deelname aan een
criminele organisatie.

Het onderzoek luidde ?DOl
Tijdens het '...erhu:Jr 'W'eL"U ik geconfronteerd met een
uitgewerkt tapverslag . In het Vlpverslag werd orx3er
andel.--e aangegeven dat, het pand al langer verhuurd zou
zijn. Er was uiteraard rrcer tekD t I1U3J: dat kan ik niet
meer herinneren. Dit verslag heb ik. niet in een
prc:ces-verbaal terugg-ezien.

Ik ben voor dit onderzoek 5 weken in de gevangenhouding
geweest.
Na het onderzoek werd flUj een schikking aangeboden voor de
gepleegde feiten waarvan ik vcrOO.chL v.erd. Daar ben ik niet

op ingegaan. Dit leidde tot een rechtzaak bij de rechtbank
in oen Bosch . Daar we;rd ik veroordeeld toL .; jaar
gevangenisstraf. Ik ben in hoger hr1""OP-p gegaan bij het
gerechtshof in den Bosch. Ik werd daar vrijgesproken cp
alle Le laste gelegde feiten.
Ik heb na deze vrij spraak een claJ.m voor schadevergoeding

iuget1..it:ll:)] bij het zelfde gerechtshof . Deze c laim werd
gedeeltelijk geaccepteerd. Ik kreeg een schadevergoeding
van 67.000 Euro. Dit heb ik in 2006 ontvangen.
Crnstreeks het jaar 2000 las ik het ocx1erzoekscbssier van
de verdachte van de Pas het: tapjournaal ; datun 12

nmrember 1999 ti.jdntip 19.40 uur en 25 secaxlen
Dit betrof een gesprek tussen mij en de heer van Veen.
wat mij opviel Wd9 dat een zinsnede van dit tapjournaal
niet overef'..nkwam met proces-ve:rhaal van hetzelfde~-=--..
tapgesprek wat in miJn arDerzoeksdossier zat. . ~\e Ge/ct.
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Die zinsnede in het tapjournaal. van het
anderzoekscbssier van de Pas l uidde:

•

Q.

~

~r/

"'-::>

q.-

';;} 07~ ::;r.... _ ,&.
.r......),....~ .~., •

-

'ZV\cent"

.

"Dus, . . .. (vier wcorden onverstaanbaar) en de ten procent
voor jou. ti
De zinsnede in mijn onderzoeksprcx::es-verbaal van hetzelfde
;aPj3esp~ luid:ie:
.
rus, .... ik z.eg dan krijgt 1r- vnor d1.e ... (onverstaanbaar)
vier-twee . Dus dat eb, rroet je zeggen dat ik gebeur d heb en
ik heb nog geld VOCJr jou."
Deze tekst ltlêlB opge:ra.akt in het delictdossier ZDOllA 02,

pagina 3, bladzijde 799 door
van Roy op 16 febnIari 2000,
wat; opviel was dat de bij de
van van Roy het Vcor met een
kunne."1: duiden op het gebruik

de opaporingoambtenaar A.J.M.

op urnbtoeed In opg""'akt.
tekst van het proces-vebaal
hoofdletter begon . Dit zou
van een Mme. return.

Dcx:>r deze aanpassingen werd de suggestie gt!.Wt.!kt ebt ik geld
h~b ontvangen voor het teroeschiJdd.rJ3stellen van een
bedrijfruimte, KetelaarskaJrpNeg no. 17 te den Bosch.
0i:I.d.r:' wel.U 13 d.agen naar dit tapgeaprek een inval gedaan..
Daar wem een XTC laboratorium aangetroffen.
rkJor de daI'lpassingen in het tapg"esprek ben ik DaÇir mi jn
neni.ng pas veràa.chte ge....orden zoals eerder in deze aangifte
al is vernoern:::i.
Ik doe derhalve aangifte van valsheid in geschriften.
el." rret kwade opzet de tekst veranderd
on achteraf naar TTl; jn aanhouding" de beschuldiging naar mij
toe te ande:d:x:luwen.
Naar mijn ueniug is

Voor mij is het van groot belang on de gewraakte

audio-c::pïaJl'lE!: van het tapgesprek in 1"'lal1den te krijgen.
Bij deze aangiften "",rden als bijlage toegevoegd,
Een uitgebreid schrilUüijke en orrlert.ekende
aangifteverslag van de aangever;
Een tapjournaal ;
Een proces-verbaal no . TlO/1211J999(194025!A;
~t d.d. 09 januari 2007;
Een uitgewerkt gesprek tussen de journalist van de vri.es en

een hoofdofficier van jU3titiej
Een cd met het gesprek tussen Robert Horchner en de
hoofdofficier van justitie H.J. Donker;
Een verklaring van A . Pijnenborg;
Een verklaring van Horchner.

6-''-L,e Ge/do..~,./
en ~

Ik wens te worden geinfarmeerd over het verl

afdoening van de strafzaak.
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Na. voorlezing en vol.harding met verbalisant
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Vermiste goedl""rMl
Letsel
scr.ade

inrlien van toepa.eeing : zie verkl.arinq betrokkene
niet van toepassing
nicL van toepassing

Schadebedrag

0.00 EUR

Verbalisant (en)

!<DEN. LIDNl\RIXJS HENDRIKUS,

---- ----

------------------------------------------------------------------------------ot/td cpn,aangifte WOC<OXi,g 10 januari 2007 10,22 uur
inspecteur van politie
Artikel (en)

225 LID 1 Wetboek. van Strafrecht

M.O. -anschrijving

Het opnaken

van een proces-verbaal welke tekstueel niet

overeenkwam met de feitelijkheden.

Signalement (en)

inclien van toepassing: zie verklarinq betrokkene

cpn. verhllieant

Aangever overhandigde mij een aantal doctmenten welke als

bijlage ls bijgevoegd .
Gesprek. werd bijgewo::::lI'.d door ver.balizant Kuysten.

SluitilB

OpgenaaJtt te NIJMEGEN op 10 januari 2007

Verb:tJ.lldallL {en}
!<DEN, l.HJ'IAROOS HENDRD<US, op arrbtseed

(verbalisant.)
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