3 november 1999, spoedonderzoek van de FIOD, resulteerde in belasting teruggave m.b.t. Hörchner
van 5000 NLG.
25 november 1999, Inval / spoedzoeking politie inzake ZD-01 in bedrijfspand te ’s-Hertogenbosch.
31 januari 2000, arrestatie Pijnenborg inzake ZD-01.
1 februari 2000, arrestatie Hörchner inzake ZD-01 en tevens vrijlating van Pijnenborg.
3 februari 2000, Hörchner, zaak ZD-01, Rechter-commissaris, O.V.J. niet ontvankelijk verklaard.
12 september 2001, Pijnenborg, zaak ZD-01, Politierechter, vrijspraak.
12 september 2001, Hörchner, zaak ZD-01, Rechtbank, O.M. niet ontvankelijk verklaard.
10 december 2001, Inval / huiszoeking politie samen met de FIOD, inzake ZD-03, op privé-adres te
St. Michielsgestel, resulteerde in een excuusbrief (géén entiteit met betreffende strafzaak) van
belastingdienst Helmond, afd. zware criminaliteit en een BTW naheffing voor Hörchner van 15 Euro.
17 mei 2002, Pijnenborg wederom twee dagen ten onrechte in hechtenis heeft doorgebracht inzake
ZD-03F en kon daardoor de behandeling voor het verzoek tot schadeloosstelling van de zaak ZD-01
bij het gerechtshof niet bijwonen.
25 september 2002, Hörchner, zaak ZD-01, Rechtbank, vrijspraak.
13 mei 2003, Hörchner, zaak ZD-01, Gerechtshof, vrijspraak tijdens de zitting.
17 november 2003, Pijnenborg, zaak ZD-03F, sepot. Belastingdienst bevestigd in schrijven dat van
een sanctie zoals vermeld op het sepot géén sprake is, in tegenstelling tot wat Hoofdofficier van
Justitie mr. R.W. Craemer wel heeft gesteld in zijn schrijven.
25 mei 2004, Pijnenborg, strafzaak laster en smaad, sepot met proeftijd van twee jaar. (Pijnenborg
bezwaar aangetekend tegen sepot en eist vervolging door het O.M.)
25 mei 2004, Hörchner, strafzaak laster en smaad, sepot met proeftijd van twee jaar. (Hörchner
bezwaar aangetekend tegen sepot en eist vervolging door het O.M.)
19 maart 2007, Hörchner, arrestatie i.v.m. vermeende betrokkenheid in 1999 van hennepkwekerij in
Polen, waarin 1800 gram gedroogde hennep is gevonden.
10 juli 2007, aangehouden op de Rechtbank te Amsterdam en ingesloten in H.v.B. te Zwaag en
geschorst op 31 juli 2007.
Vanaf 3 februari 2000 t/m 25 mei 2004, inzake Hörchner en Pijnenborg, constateren we 3x vrijspraak,
waarvan één tijdens de zitting, 2x niet ontvankelijk en 3x sepot.
9 februari 2004, een klacht aan de Nationale Ombudsman over de onderzochte gedraging van het
politiekorps Brabant-Noord, die wordt aangemerkt als een gedraging van de beheerder van het
regionale politiekorps Brabant-Noord (de Burgemeester van ’s-Hertogenbosch), is gegrond.
(De onderzochte gedraging is op dit punt niet behoorlijk)
Twee klachten Belastingdienst eveneens gegrond.
Tevens merken we op dat Hörchner 6 dagen onterecht in hechtenis heeft doorgebracht en het
gerechtshof dientengevolge daarvoor een bedrag van 5000 Euro heeft toegewezen.
Pijnenborg twee dagen onrechtmatig in gijzeling heeft doorgebracht, inzake ZD-01 en het gerechtshof
dientengevolge daarvoor een bedrag van 250 Euro per dag heeft toegewezen.
Balans vanaf 3 november 1999 m.b.t. Hörchner en Pijnenborg, talloze politie-invallen, arrestaties en
strafrechtelijke vervolgingen wat tot géén enkele veroordeling heeft geleid.

