A-rondissementsparket 's-Hertogenbosch

paril':emummers: 01 .1019101·99
01,m90&&-99

011019090-99
0110&9087-99

011039083-99
0110&9105-99

011019082-99

Vordering tot verhoor van getuigen (art. 210 W.v.Sv.)
Aan de: Rechter-commissaris bc:last met de ~ handeling van str.slZaken

in de Arrol1llissemenlsm:blban'< te 's-Hertogenboscb
t.a.v. de heel' mr JJ.M.W. _

•

De officier vanjustitie in bet arrondissement 's-Hertogenbosch,
overwegeede, dat onder opgemelde parlcetnummers regen de na te noemen verdachten een
gerechteijjk vooronderzoek loopt:
011089101-99
J.e.
011089090-99
AliF.O_
QlI089')8}-99
T.J.M.P. Vanden
011089082·99
C.A. vm de p.
01 1089088-'19
J.N.H.
011089087·99
R.L. van V_
011089105-99
R. HOtthner

A
_
e_
H
_

gezien her proces-verbaal van de Politic Regie Brabant Nc ord, met nummer 1U02:!OOOIN.
d.d. 11 februari 2000;
everwegende, dat in voomocmd proces-verbaal de vcrhorcn van Raymond vaa der- W_
Simone M.S. van dcr W_ worden weergegevea;

w.-

en

W
_

ovcrwegende, <tat de verl<laringen van genoemde Vander
en Van der
(ten minste) in tweetrlei opziebl van grtJOl belong zijn voce bet onderzcek;
allereerst verkbrcn bettokkenen over de door hen aa:ngetroffen situm:ic in de' lood5 ailIl
de Ketelaarskampweg • op, in ceo nader verhonr, neg nader vast re stellen datum/dam.
bovendien is hun verldaring van groot belang bij bet vaststellen van de (kennelijke)
wetenschap van diverse van bovengenoemde verdachten OlliD ent de aanwezigbeid van
ccn lab - 31 dan niet in aanbouw - in de loods .1<1n de Ketelaarskampweg;

overwegende, dat een nader verboor van genoemde Van dcr W_ en Van dcr ."" •
specifieker or tbt:1 en omstandigheden worth ingegean. diem plaats re vinden:

. waarin

Arrondissemcntsparket 's-Hertogenbosch

overwegende. dat twee omstllldighcden er sterk voor pleiten die nadcre verboren door de
rechrer-commissaris te doen plaatsvinden:
allereerst is dac het gewicht dat in de vcrdcre procedure aan de verklaringen van deze geniiBen zal worden rcegekend,
daamaasr de vcrwachting dat meergenoemde getuigen, vanwege de relerie mel veedaehten
Van V_ en H_lcgenover de politic seen volledige cpenheid van zaken zullen willen
geven;

cverwegcnde. dat daarom het ondermek dringend vordert dat de geruigen

Raymond van dcr W.

en

Simone M .S. van der W_
cadeT door de Rechter-commissaris zuUen worden gehoord;

gezieu de: artiketea 210 e.v. van hct 'Wetback "an Sirafverdering:
vordert, dar de rechter-commissaris bclast met de bebandeling van strafzaken in de

W
.

reclttbank. te 's-Hertogenbosch zal cvergaan tot een - nader • verhoor van de getuigen
•
Raymond van desSimone ~.I.s. valli der ,,-.
van wie de verdere perscnalia in bovenverroeld proces-verbeal worden gerelcrcerd.

's- Hertogenbosc b. 15 fcbruari !O()O
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onteter van justiti:

