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Geachte heer Heesakkers, 
 
Op 20-11-2003 en 12-01-2005 heb ik kennisgenomen over de bij de politie Brabant-Noord 
vastgelegde gegevens van R. Hörchner in de politieregisters. 
Daaruit is ondermeer mijn naam naar voren gekomen of komt voor in vier ZW.CRI. onderzoeken t.w. 
ZD-01 / Polak / ZD-03 en een onderzoek met de codenaam Glas. 
In een ander onderzoek waar mijn naam in voorkomt kon u mij niets mededelen daar dit onderzoek 
nog lopende was. 
M.b.t het onderzoek met de codenaam ZD-01 heeft politie Brabant-Noord indertijd een G.V.O op mij 
geopend en mij als “verdachte” aangemerkt. 
Dit onderzoek is inmiddels afgesloten. 
Gaarne verzoek ik u onderstaande vragen puntsgewijze te beantwoorden en mij dit schriftelijk te 
bevestigen. 
 
1.)  A. Is het onderzoek met de codenaam Polak inmiddels afgesloten?  

B. Was er door justitie in bovengenoemd onderzoek een G.V.O. op mij geopend? 
C. Was ik door justitie in bovengenoemd onderzoek aangemerkt als verdachte? 

 
2.)  A. Is het onderzoek met de codenaam ZD-03 inmiddels afgesloten? 

B. Was er door justitie in bovengenoemd onderzoek een G.V.O. op mij geopend? 
 C. Was ik door justitie in bovengenoemd onderzoek aangemerkt als verdachte? 
 
3.) A. Is het onderzoek met de codenaam Glas inmiddels afgesloten? 

B. Was er door justitie in bovengenoemd onderzoek een G.V.O. op mij geopend? 
 C. Was ik door justitie in bovengenoemd onderzoek aangemerkt als verdachte? 
 
4.) A. Is het lopende “onderzoek” waarin mijn naam is voorgekomen en waar u mij op 12-01-2005 

niets over kon mede delen inmiddels afgesloten? 
 Indien dit is afgesloten, was ik door justitie in desbetreffend onderzoek aangemerkt als 

verdachte en/of was er op mij ook een G.V.O. geopend? 
 
Mijn correspondentie adres is: 
Robert Hörchner 
Willem Alexanderplein 21 
5271 AR  St. Michielsgestel 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Robert Hörchner 
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