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PROCES-VERBAAL
Wij,

en

respedievelijlc brigadicr/m:hen:heur en boofdagentlm:hercheur van d. politie regie Brabant
Noord, Dienst Centrale Recherche, afdcling Taetischc Recherche, verklaren bet navolgende.
Op donderdag 10 februari 2000 omstreeke 14.35 uur, hoorden wij, in perceel

Alblasstraat l2 te Eindhoven. de getuigc:

Hij verldaardc:
"Ik ken John en ik ken Rob van ~ Ik weet Diet wat de achtcrnaam van John is.
JOM en Rob warm zakelijk partners. Het klopt dat aan mij is gevraagd om een machine in 'sHertogcnbosch op te halen. Ik heb geiegd dat dat goed was. Ik wed niet mecr ofbet Rob of
John was die mij dat verzcek deed. Ik lean me dat Diet mea herinneren. Ik herinner me ook
niet meer wanneer dat is gcwecst. Na bet eerste telefoontje met bet veeeoek, kreeg ik
diezeJfde ochtend nog em telefoontje van John. Ik sprak met Jolm at dat wij elkaar m odal
onbnoetcn bij de caste af.slag SL Michielsgestel, bij de parkeerplaats Ala u zest dar. dat
telcfoongesprelc is gevoc:rd up 27 olclober 1999 don zal dar wei zn zijn. Ik wee! met meer
wanneer dat was. Volge:ns die afspraak heb ik John daar die ochtend onunod. lohn was teen
vergezeld van een mij onbekcnde man met blond haar tot op de schouden. Ze reden met een
zilvergrijze Mercedes starioncar. Ik ben achter hen aan naar 's-Hertogenbosch gereden, Ik
wed
waar ik naar toe reed, Ik weet alleea dat ik achter hen aan over de snelwcg ben
gereden. Omdat ik hen mocst volgen lette ik meer op de auto voor mij dan op de omgeving.
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Ik was daar onbekcnd. Ik zag dat we aankwamen bij eea pand, waar een groot pad::eerterrcin
bij was. Wij gingcn dit pand binnc:n via eea grote deur. fk meen dar het een dubbclc deur
was. Ik weet niet hoe die deur geopend is. Ik wed ook Diet wie die deur hc:cft open gemaakt,
Ik beb in iodcr geval geen sJeutel gezicn. Teen ik dit pand binnen ging, door die grotc dear,
zag ik dat ik ccn langwcrpige hal binnen1cwam. Ik noem ZO'D ruimte een rec:btc pijp. I1c 7.a3
dat er ua binncnkomst door tle7.e deur; "SIn tit" linkcrkam. teSe:llk lange wand eea machine
stond. Dit bleek de machine te zijn die ilr 01= moest balaa Deee I'mWlhiDc was cneeveer 2.40
meter lang en cngeveer 1.50 meter breed. Deze machine paste net in de vrachtwagen die ik
bij mij had. verder zag ill: dat de hal heleaaal leeg was. lie zag dat er aileen neg wat,
kcnnelijk acbtergebleven, rotzooi in de hal lag. mats ccn pallet. Ik heb nog gevraagd wat
voor hal dit was en mij werd vertcld dat het ecn stoffcnsnijderijwas. Met z'n drieen, John, de
onbekende man en ik, hebbcn wij de machine in mijn vrachtwagen geladcn. Verder heb Be in
de hal geen personen gezien, Deze machine had dergelijke afmctingen dat hij alleen maar
door de grotc dear; waardoor wij naar binnengclcomen waren, near buitcn kon. Nadat wij de
machine np d. vrachtauto geladc:n hadden, hOO ik hem naar Culemborg getnmsporteerd. Van
dit transport is geen factum opgcmaakt. Ik hcb dit gcdaan als vricndcndienst Ik ken John
alleen zakelijk, Rob van V_ ken ill: zowel zakelijk als prive. U vraagt mij of er DOg iets in
de hal is achtergebleven nadar wij de machine haddcn opgeladcn. Ik kan mij dat niet
hcrinnercn. Voor rover ik. weer is de machine compleet opgeladen en ovc:rgebracht Van de
man met het blonde haar, die John vergezclde, kan ik gem omschrijving geven. Ik wed ook
Diet wat zijn naam was. Ik ben er, zender dat dit tegeo mij is gezegd, vanuit gegaan dat dit de
eigenaar van bet pand was".
w.g. B.J.B_
Na voorJezing en volharding ondertekende gctuigc BJ.

concept

S_

zijn verldaring in

Waarvan door ons verbalisanten op ambtseed is opgemaalct dit proces-verbaal dar wij
slcten en ondertekcndcn te 's-Hertogenbcsch op 10 februari 2000.
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