Getuigs: Fransicus Marius Andreas Z
geboartedacum: 20 -2 ·'1961
beroep; br~gadier van politie
woon- of verblijfplaats: domicilie kiezend aan de Beverspijken
1 te Den Bo!!ch

verwantschap tot verdacheen.: nee
beroep op verschoDingsrecht: nee

verhoor d .d . : 11 april 2000
aanvang verhoor: 10:30 uur
Ik ben bereid een getuigenverklaring af te l egg en en ik zal
naar waarheid verklaren.

o

legt mi j uit dat u mi ~ hebt opgeroepen am hier te verschij .
np.n n a . v . hAt'.gt=oFm rlfll. gf t -u-i gP V.:Jn nJ;lT W_
heeft verklaard
over de wijze van tot standkoming van het proces-verbaal van
het getuigenverhoor. U vraagt mij hoe net tot dat verhoor is
gt:kamen. Voa~ ,,"OVt:L' lk. lu.l. j he:inoer zi jn Van ~ Van 0 _ ,
J
en ik naar het adres gereden waar Van der W~ en Van
de= W
verbleven. We waren met 2 auto's. De beide getuigen
zijn gescheiden van elkaar naar het bureau gebracht. J . . . . en
ik hebben Van der W.... gehoord en de andere collega 'g Van der
c

• Ik. wee t, n.Let; mee r

'W

wat de Leuc.u

WCI.$

uliiLL.

ae L.hu..i.l:I
kwamen. Nu u het
wt;:

ophaalden en ze niet zelf naar het bureau
dicteert valt me in dat hij zei dat hij een paar flesjes bie~
op had. Ik heb Diet gezegd dat ze moesten komen. Oat kan ik
als politieman oak niet.
U laat mij het pv dat op 9 februari gedateerd is zien. Oat pv
is's avonde in CUIemborg op het polieiebureau opgesteld . Het
is daar ingetypt , uitgedraaid, voorgelezen en getekend. Volgens mij beeft Van de~ w.... het ook neg doorgelezen. Ik heb
de getuige daarna nooit m~Qr 9a2ian en gaGproken . Hat i G niQt
%0 dat de verklaring .pas de volgende dag in Den Bosch zou zijn
u i.t.qedz-ae.Ld .
. ..
lk herinner me dat er b1j het opsearten van de computer in

Culemborg problemen waren. Verder niet. We bebben gewoon de
v4l'rkl,2l,..ing kunnen intypen en daar kunnen uitprinten.
Nu u hier over deze kwest ie met mi j praat herinner ik mi j wat
Rob van V. . . tegen mi j zei in de auto nadat we hem voor de
tweede keer hadden aangehouden . tk was bij die aanhouding.
Toen hij mijn naam aoorde zei hij;"O. ben i i i d@Qene met wie
Van der W
en Van der W
heeft gesproken". Hij zei dat ee
die 2 de 2 Hennies noemden. Hi j zei dat hij ze op papier had
lCl.Lt:::u »e c t en d a r, a e een blanco

papie~·

bi j de pol i t ie h add e n

moeten tekenen. Van V
zei dac hi j wist dat dat niet waar
was, maar hi; wilde ermee aangeven dae hij d~ze mensen alles
kon laten t eke ne n . ~u u mij confronteert met de opme r k i ngen
van Van der Willi , he~inner i k mij dit weer . r k heb van de ze
medede~ins van

Vnr.

v~

gccn pv op gcmaakt.

hat politiebureau in C~ l emb org he e f t een oude r e vrouw ons
ge hol pen bi j het~rt e n van de p c en bij het inloggen . Wi j
konden daar n~ggen. Ik weet niet o f de z e mevrouw een
o~

~
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bril had. Ik hah een schijfje in de computer gedaan met daarop

@en s~andaard documenc ge=ulgenverhcor. Oat :5 een Hard-docu ment. op dat;' stculuCi.d,nl l.kx.:U.Ull;UL l:fLcLdl.. UUUel.L cUlue:.L"e: bel: logo
van de politie Braban-; Noord .e n een aantal stand.a.a.rd zinnen.
Ik weet niet zeker of de naam van de getuiae standaard onder-

aan een getuigenverklariog wordt getypt. Als het goed is staat

het tijdstip van verhoor bovenaau bet pv. Ik hoor van u oat
dat bier n~ct bee gev31 ie. Ik ~ie dae onderaac de verkl~~g
met pen .le naam van de I;,etuige is geschreven. Die .raam heb Lk

niet geschreven. Van de handtekeningen die claar scaan herken

ik aIleen ~ijn eigen handtekening. Ik weet niet meer wie hec
pijltje voar de naam van de getu1ge heeft gezet.

Ix weet eiks van het verhoor van het meisje. zij is wel ~ege 
lijkertijd opgehaald met de getuige Van der W.... en ik denk
dat ze beiden gel1JK~:jQ~g zijn genoora. Vo~r mijn gevoel is
het verhoor van Van der W. . . . rend 18:00 uur begor~en. Het was
later op QQ midd*n .

De zin die begint met "W'aarvan door ons op ambtseed . .... " is

een standaard zin. Daar kunnen de var1abelen in worden gew1j-

zigd. De datum moet altijd worden 1ngevuld en ik denk det in
rl1~ g~v~l de plaats is veranderd van .Den Bosch in CUlemborg.
oak is aa~gegeven dat er een verbalisaot op arnbtseed en een op
amotsbelofte heef~ getekec.d..
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verhoor : 11:25 uur )
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Voorgelc:cn, ~~rd en ondertekend ,
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