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PRO CES - VER B A A L 
Aangifte 

Plaats delict 
HKS object 
Pleegdatum/tijd 

Verbalis a nt 

de Cisowastraat 3 te Os iel ko 
Woning , vrijstaand 
Tussen zaterdag 17 jul i 1999 te 00 . 00 uur 
en donderdag 7 mei 2009 te 10 . 30 uur 
Willempje van Dellen, bu i tengewoon 
opspor ingsambtenaar van politie , 
aktenummer 101312 /0 , Team West 

I k , ve r balisant , Wi l l emp je van Del len , bu i tengewoon opsporingsambtenaar 
van politie, aktenummer 101312/0 , Team West , ve rklaa r het volgende . 

Op donderdag 7 mei 2009 te 10.30 uu r , v ers cheen voor mij, in h et 
politiebureau, Repe lweg 6 te Vught , een pe rs oon d ie mij opgaf te zi jn : 

Achternaam 
Voornamen 
Gebore n 
Geboorteplaats / land 
Geslacht 
Burger service nummer 
Nat ionaliteit 
Adres 
Postcode plaats 

Horchner 
Robert 
9 februari 1 952 
Amsterdam in Nederland 
Man 
085171621 
Nederlandse 
Willem Alexanderplein 21 
52 71 AR Sint Michielsgestel 

Hij deed aangifte terzake vervalsingen overig e n verklaarde het 
volgende : 

"Tussen zaterdag 17 juli 1999 te 00 . 00 uur en donderdag 7 mei 2009 te 
10.30 uur we rd op de Cisowastraat 3 te Osielko, het in de aanhef 
verme l de feit gepleegd. 

I k doe aangifte van valshe i d in geschrifte . 
De verdacht e heeft een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van 
enig feit te dienen , valselij k l aten opmaken of vervalst , met het 
oogme rk om het als echt en onvervals t te gebruiken o f doo r anderen te 
doen gebruiken . 
Hiermee heeft de ve r dachte mijn identiteit misbruikt en met mijn naam 
strafbare feiten gepleegd in samenwerking me t anderen . 

Op maandag 1 9 Maa rt 
Brabant - Noord . 
De reden hiervan is dat er een huurcontract van mij zou 
Polen en op naam van een bedrijf genaamd : Albo BV, waa r 
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vertegenwoordiger van zou zlJn. 
Het bedrijf ALBO BV is gevestigd te Erp in Nederland en zou ook een 
vestiging hebben op het adres: Cisowastraat 3 te Osielko te Polen. 
Op dit laatste adres is op 14 Mei 2000 in een loods een 
hennepkwekwerij aangetroffen met een hoeveelheid van 1800 gram 
hennep. 
Dit huurcontract zou zijn van 17 July 1999. 

In 1999 had ik wel een confectiebedrijf in Polen genaamd Intercom 
In de stad Bydgoszcz. 

Vervolgens ben ik na mijn arresta t ie op 4 Oktober 2007 van Nederland 
overgebracht naar de gevangenis in Bydgoszcz. 

In deze gevangenis heb ik tien maanden gezeten en vooraf 1 maand in 
Nederland. 

Ik ben het nooit met deze arrestatie eens geweest, nog me t de 
beschuldiging van de Poolse Justitie waar explesiet mijn volledige en 
juiste naam is genoemd in deze zaak tegenover de behandelende 
Officier van Justitie en de Internat ionale Rechtkamer te Amsterdam. 

Zie bijlage CD-Rom welke ik U hierbij overhandig en ik geef 
toestemming om deze CD-Rom bij deze aangifte te voegen. (zie info 
Polen 12 April 2007 en 19 Juni 2007) 

Tevens heb ik nog nooit ~nige bemoeieni s gehad met ALBO BV Te Erp, 
adres: Bussele 18 A. 
Zie CD-ROM (kamer van koophandel, importmaatschappij ALBO) , die op 
naam stond van een man uit Parimaribo Suriname. 

Ik ben erachter gekomen dat de Firma ALBO BV sinds medio 2008 
failliet is verklaard. 

Uit alle getuigenverklaringen in de Poolse rechtzaak is unaniem 
verklaard dat de Nederlander d i e aanwezig was bij het gewraakte 
huurcontract van 1999, Jeroen van den Oort was en niet ik. 
Zie CD-ROM (verklaringen getuigen) . 
Geen van de getuigen in de onderhavige strafzaak in Polen hebben mij 
aangewezen als de persoon die het huurcontract van 1999 heeft 
getekend en werkzaamheden zou hebben uitgevoerd en be t rokken zijn 
geweest met de henneppl antage. 

Ik ben nooit een identiteitsbewijs of paspoort ooit kwijt geweest. 

Ik heb ondertussen het gewraakte Poolse huurcontract in mijn bezit 
wat niet conform mijn naam is ondertekend. 
Namelijk Roberta Harschnera is de naam waarmee is ondertekend en dat 
ben ik niet. 
Dit is in strijd met zowel het 
vertrouwensbeginsel . 

Mijn achternaam is namelijk Horchner, waar duidelijk twee 
staan op de O. 
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Ook de schriftelijke machtiging die ik verleend zou hebben voor het 
huurcontract van 1 999 kon de Poolse Justitie niet over l eggen en was 
niet aanwezig in het strafdossier. 
Zie CD-ROM (huurcontract Osielko) en bijlage 4. 

Echter vind ik heel opmerkelijk en heel gek in zeer bizar dat de 
Poolse Politie van Bydgoszcz, tijdens hun verhoren in Mei 2000 aan 
a l le getuigen een foto van mij heeft laten zien. 
Alle getuigen hebben mij daarop aangewezen en mij herkend als 
Horchner. 
Zie Rechtshulpverzoek de datum 7 Maart 2001 op bladzijde 6, punt 4. 
Deze bijlage mag van mij bij deze aangifte worden gevoegd. 
Zie bijlage 2. 

Wat mij opvalt is dat de Poolse Politie in 2000 en foto van mi j had 
terwijl een jaar later op 7 Maart 2001 middels een rechtshulpverzoek 
pas de Poolse Politie naar een foto van mij vraagt. 
Helemaal vind ik opmerkelijk dat in het Europeesch Arrestatiebevel 
van 19 Maart 2007 instaat dat dat er geen foto van mij is. Zie pagina 

2. 
Zie CD-ROM (Europeesch arrestatiebevel). 
Gezien alle feiten en omstandigheden ben ik zowel door Jeroen van den 
Oort als de Poolse Justitie gebruikt als zondebok. 

I k heb gezien in het strafdossier die ik tevens sinds kort in mijn 
bezit heb diverse rekeningen van het bedrijf Cartel-Communications, 
gevestigd Driesedam 20 te Vught, dit is hetzelfde adres wat genoemd 
staat in het rechtshulpverzoek op naam van Jeroen van den Oort. 
Op deze facturen staan materialen vermeld die zijn aangetroffen na 
het oprollen van deze henneppl antage en hebben geen enkele betrekking 
op het gebied van telecommunicatie. 
Deze rekeningen en uitdraai van de kamer van koophandel overhandig ik 
U hierbij om deze aangifte te voegen. 
Bijlage 3. 

Deze aangifte is niet onuitputtend daar ik nog zeer veel bewijs 
materialen kan overleggen in deze zaak. 
1 1 Mei 2009 heb ik een uitnodiging van diverse politieke partijen uit 
Den Haag over de consequenties over mijn onterechte verdachtmaking, 
cq aanhouding cq detentie in deze voornoemde zaak. 
Dit ook in verband met diverse kamervragen die hierover gesteld zijn 
alswel door vragen in het Europarlement en naar het Europeesche Hof 
van de Rechten van de Mens. 
Zie CD-ROM. 
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-----------------

Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van 
het feit . 

Terwee gegevens 
Schadeverhaal op verdachte Nee 
Verzekerd 
Bericht afdoening 
Wenst slachtofferhulp 
Bezw. doorgeven personalia 
Voegen ter zitting 
Medewerker slachtofferzorg 

(aangever) 

alisant 

Nee 
Ja 
Nee 
N . v . t . 
Ja 
H. J . W. Jansen " 

verklaring van de aangever had voorgelezen , 

De diverse 
aangifte g . 

aangifte gevoegde bij l agen en de CD - Rom worden bij deze 
egd. 

Waarvan door mij, 
Willempje van Dellen , op ambtsbelofte 

dat ik sloot en ondertekende te Vught 

Correspondentie over deze aangifte wordt niet gevoerd. Van uw eventueel 
bericht inzake u i tbetaling v an het schadebedrag zal dezerzijds 
aantekening worden gemaakt . 

N . B. Dit exemplaar wordt één keer verstrekt. 
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WAAR KUNT U TERECHT VOOR INFORMATIE ENHULP 

U heeft aangifte gedaan van een misdrijf, waarvan u slachtoffer bent 
geworden of waar u bij betrokken bent geraakt. 
Heeft u nog vragen , dan kunt U terecht bij het loket voor 
slachtofferinformatie & schaderegeling en bij Slachtofferhulp Nederland. 

LOKET SLACHTOFFERINFORMATIE & SCHADEREGELING 

Politie Brabant- Noord en Justitie hebben een loket opgericht voor al uw 
vragen over het verloop en de afhandeling van uw zaak . 
Bijvoorbeeld vragen over de afhandeling van schade . U kunt bellen met 

~_. __ ... ---
het loket op nummerbT3-6207755~ maandag tot en met vrijdag van 09.00 
uur tot 16. 00 uur ~ Vla email slachtofferinfodesk . denbosch@OM . nl. Houd 
dan wel uw proces - verbaalnummer of parketnummer van de strafzaak bij de 
hand . 

BUREAU SLACHTOFFERHULP 

Slachto fferhulp Nederland verleent juridische- , praktische-,en 
emotionele ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en 
verkeersongelukken. 

U kunt hierbij denken aan strafrechterlijke- of civielrechtelij ke 
informatie , hulp bij het invullen van formulieren m.b . t. het verhalen 
van de schade in een strafproces, informat i e over het Schadefonds 
Geweldsmisdrijven , i ntermediair naar politie of emot i onele 
ondersteuning . 
Mocht Slachtofferhulp nog geen contact met u opgenomen hebben , dan kunt 
u zelf bellen met Slachtofferhulp Nederland telefoon : 0900 - 0101. 

FOLDER 

Voor meer informatie kunt u een f o l der krijgen bij de 
politiebureau in uw woonplaats . 
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