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In antwoord op uw schrijven d.d. 11 oktober 2005 , waarin u t.b .v. uw
clienten ve rzoekt om toezending van een door de politie opgemaakt
observarieverslag en tape van een afgeluisterd telefoongesprek, beide in relatie
tot de destijds door mijn parket behandelde strafzaak, bekend onder nummer
01 /089105-99. dee! lk u het vo!gende mee:

Ik vat uw verzoek op als een "verzoek inzage eigen dossier" J als bedoeld
in artike139 i van de Wet Iustitiele en Strafvorderlijke Gegevens, binnen welks
kader her verstrekken van gegevens uit een strafzaak ten behoeve van een
civielrechtelijke procedure nadrukkelijk niet aan de orde is.
Ik heb uw client reeds in juli 2004 schriftelijk op de hoogte gesteld van mijn
visie ten aanzien van de verstrekking van de bewuste tape en hem meegedeeld
dat een zodanige verstrekking in strijd is met de privacy van derden.
WeI heb ik u client in de gelegenheid gesteld deze tape in mijn aanwezigheid
te beluisteren en hebben dhr. Horchner en mw. Pijnenborg daarvan op 30

septem ber jI. gebruik gemaakt.
Ik ben van mening daarmee in mime mate te zijn tegemoet gekomen

aan de wensen van uw clien ten en wijs uw verzoek zowel v.w.b. de tape als
het c bservatieverslag af.
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Voor de goede orde wijs ik u nog op het gestelde ir- u.~ 2e nota wijziging Wet
Iustitiele en Strafvorderlijke gegevens, binnen de context waarvan u mijn

beslissing zult kunnen biIlijken.

Macht u zich desondanks niet in mijn beslissing kunnen vinden, dan verzoek
ik u mij dit schriftelijk en gemotiveerd mee te dele-i waarna een verdere
behandeling van dit verzoek door of vanwege het ( ollege van Procureurs
Generaal zal plaatsvinden.
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