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PROCES-VERBAAL

lk, verbatisant;

Johannes Al7loldus Henricus van ~
brigadier van politie, recnercheur-B, werkzaam bij de dienst Centrale Recherche van
de politieregio Brabant Noo rd, verklaar her volgende:

Op 10 [ebruari 2000 went door mij, genoemde verbalis= daartoe gerechtigd door de
rechter-eornmissaris uan her Arrondissement 's -Hertoqenbosch; onder her hierbouen
aangehaalde RC-rwmmer, een telef oongesp rek uitgeluisterd welke went gevoerd op 26
oktober 1999, omstreeks 1O.57uur. via de telef onis che aansluiting 06·51 _
.
Op eerder aangehaald tijdstip belt Robert Horcnner naar J ohn
Horchner belt vanaf het nummer: 073·6210460.

H_

Robert

Met Robert Horchner wordt bedoeld:
Robert HORCHNER.
qeborerc te Amsterdam op 09 [ebtuari 1952,
wonende te 5271 AR Sin! Michielsges tel,

Mel Jo hn Hartings wordt bedoeld:
Johannes Nicolaas Henri ~
geboren te Culemborg op 6januari 1961,
wonende te 4101 ZA Culemborg, • •

Opmerkinq verbaIisant:
De bevestiging dat de beller c.q. de gebelde daadwerkelijk genoemde person en
betreffen, zal pas plaatsvinden op her moment dar s te m herk.enning in persoon wordt
gedaan., hetwelk rniddels afzonderiiik: proces -uerbaal zal worden g erelate erd..
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Gespreksgegevens: 99/1255.1 Tap 09
Datum, tijdstip:
26-10-199g .0.57.50
Inhoud gesprek n ummer 713: Ondenuerp: John heeft de sleutel niet.
["houd gesprek:
J:John ~
R:Robert ~

J: Met John goedemorgen.

R: Goeiemorgen John met Robert
J :Hai Robert
R: Wat kIinkje fris
J : Nou..uh. ..dat Jean dat Jean der k ik.,
R: Lachen.. .hoe is het makker
J : Ja. .. goedjongen. .goed
R: Ja. .oke
J : lk. was er al vroeg uit
R:Ja ik oak jongen 7 uur..lag dat ding al te r.ammelen naast me..
J :Ja.

R: 1k dacht dat er een atoombom afging naast me. ....ja ..ja ... ik denk de w e reld verga at
J : Om zes uur began die kIeine van my te krijsen
R: Oh.. .. .lachen.. .oh uerschrikkelijk..he.
J:Ja

R: Die mensen gaan mer hardstikke gaed, we schieten lekker op, w e hebben alleen
wat meer gereedschap nodig en nou realiseer ik mij dat jij uh. .. uh. .. nog een s leutel
hebt he of niet?
J: Nee,nee ik niet
R: Dan moet ik hier effetjes hier... ..want ik heb al wat gereeds chap gekoch t ..maar ik
moet nog wat gereedschap bijkopen..koop ik weI effe een s etje imbus ... want dat is
gemakkelijker aIs dat ik uh. ....uh: ... coer die s Ieutel ga . .. .uh..
J :Ja.
R: Wy zien elkaar denk ik vanmiddag toch nag he.. ?
J : Ja..ja. .. u h .... begin van de middag he a 'on beetje..zo rond... uh. .
R: Ja zoiets mag ik hopen ..ja ja.
J : Oh goed ik zie het weI .. he .
R: Ja...ja. .zeker, maar dan kom ik: wet even JO U W kant op ..uh. .. .dat lijkt m y

gemakkelijk.er
J: Hartstikke mooi..ja
Verbinding verbroken.
Opmerkinq verbalisant:
Het originele p roces-verbaal werd reeds verzo nden aan de rechter-commise aris,
Waaroan door mij, verbalisant, op ambtseed w erd opgema akt dit proces -verbaal, d at
ik s loot en ondertekende te 's-Hertogen bosch op'; 9?,J""""'''''r.:
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