VORDERING TOT IN BEHANDELING NEMEN
VAN EEN EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL
ALS BEDOELD IN ARTIKEL 23 VAN DE OVERLEVERINGSWET

lustitie

Parketnumrner: 13.49 7317-06
Lurisnummer : 2006.026.453

DE OFFICIER VAN JUSTITIE BIJ DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM

GEZIEN het Europees arrestatiebevel d.d. 12 oktober 2005, afkomstig van de Poolse autoriteiten ontvangen op
(2 mei 2006) met referentienummer III kop 19/05 betreffende de opgeeiste persoon:
Naam
Geboren op
Nationaliteit
Wonende

••

: Robert HORCHNER
: 9 februari 1952 te Amsterdam
: Nederlandse
•
5271 AR Sint Michielsgestel

GEZIEN de daarbij overgelegde stukken,

VORDERT, dat de Rechtbank het Europees arrestatiebevel in behandeling zal nemen en

[g]

D
D

over de gevangenhouding van de opgeeiste persoon zal beslissen.
de gevangenneming van de opgeeiste persoon zal bevelen, met ingang van het tijdstip waarop de gevangenhouding uit
andere hoofde zal zijn beeindigd.
alsmede over het verzoek om afgifte aan de verzoekende Staat van de in beslag genomen goederen zal beslissen.

GELET op artikel 23,lid 3 van de Overleveringswet;

MAAKT aan de opgeeiste persoon bekend dat hij/zij hem/baar voor de mededeling van bet/de feit(eo) , waarvoor de overlevering
is gevraagd, met vermelding van de tijd(en) en de plaats(en) waarop dit/deze is/zijn begaan alsmede voor de mededeling van de
Staat, die het verzoek tot overlevering heeft gedaan, verwijst naar de inhoud van bijgevoegde stukken, afkomstig van de ter zake
bevoegde rechterlijke autoriteiten van de verzoekeode Staat, van welke bovengenoemde stukken een afschrift onverwijld aan
hemlhaar wordt betekend.

Amsterdam, 21 maart 2007

De officier van justitie,

Aan de Arr'ln issementsrechtbank
te Am'terd!!

•

VERTALING VAN DE POOLSE TEKST(stempelafdruk:}SAD O~GOWY (Districtsrechtbank}in Bydgoszcz3" kamer voor strafzaken85-128 Bydgoszczul. Waly Jagiellonskie 2tel. 32-53-130-

EUROPEES ARRESTATIEBEVE L--

m Kop

19/05-

Dit bevel is uitgevaardigd door een bevoegde rechterlijke autoriteit. lk verzoek om
aanhouding en overlevering aan rechterlijke autoriteiten van de hicrondcr gcnoemde persoon
met het oog op strafvervolging oftenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een tot
vrijheidsbeneming strekkende maatregel.-

A. Gegevens betreffende de identiteit van de gezochte persoon:-I. Naam (namen): RORCHNER-

2. Voornaam (voornamen): ROBERT3. Voornaam van de vader:
4. Voornaam van de moeder:
5. Meisjesnaam:-6. Bijnamen: geen gegevens7. Geslacht: man8. Nationaliteit: Nederlandsee---
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9. Geboortedatum: 09.02.1952-
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10. Geboorteplaats: A m st erd a m11. Woonplaats enJofbekend adres: O NLANGS - Koninkrijk der Ned er la nd en 527 1 A R
Sint Michielsgestel,
12. Taal of tal en die de gezochte persoon begrijpt: Neder la nds13 . Bijzondere kenrnerken (beschrijving) van de gezochte persoon: geen gegevens14. Foto en vingerafdrukken van de gezochte persoon of contactad res van de persoon die
gecontacteerd moet worden om die informatie of een DNA-profiel te verkrijgenDE GEZOCHTE PERSOON NIET GEDACTYLOSCOPEERD. GEEN FOTO. -

B . Besluit dat aan dit aanhoudingsbeve l ten grond slag ligt :-I. SOOr! uitspraak :--

- voor uitvoerlegging vatbare beslissing tot voorlo pige arrestatie :-Beslissing van de Arrondissementsrechtbank (Sad Rejonowy) in Bydgoszcz,
dossiernummer Xl Kp1385/05 van 19 mei 2005 tot het toepassen van voorlopige
arrestatie voor een periode van 14 dagen na de aanhoudingsdatum-

•

- voor uitvoerlegging vatbare rechterlijke beslissing tot het toepassen van een andere tot
vrijheidsbenem ing strekkende maatregel. Zo ja. weIke :-NlET VA N TOEPASSING- rechtsgeldig vonnis:-NIET VAN TO EPASSING, 2. Dossiernummer van de zaak, waarin de beslissing is gegeven :-Arrondissementsrechtbank (Sa d Rejonuwy) ill Bydgoszcz, dossiernummer X I Kp
1385/05-

,
3

C. Gegevens betreffende de duur van de straf:-I . Maximumduur van de vrijheidsstraf of een andere 101 vrijheidsbeneming strekkendc

maalregel die voor het strafbare feit/de slratbare feiten kan worden opgelegd:«

De zaa k va n het Openbaar M inister ie in Bydgoszcz, dossiernummer VI Ds. 13/05
(A r r ond issem en ts r echt ba n k (Sad Rejonowy) in Bydgoszcz dossiernummer XI Kp
1385/05):-

- I strafb aar feit - 15 jaar vrijheidsstraf--

2. Duur van de opgelegde vrijheidsstraf of een andere tot vrij heidsbeneming strekkende
mnatrcgcl:--

N1ET VAN TOEPASSING3. Nog uit te zitten st raf: --

NIET VAN TOE PASS ING~

D. Verstekvonnis-I. de gezochte persoon is persoonlijk gedagvaard of anderszins in kennis ge steld van de
datum en de plaats van de terechtzitting die lot het verstekvonnis heeft geleid, maar heeft de
volgende juridische garanties na zijn overleveri ng (deze garanties kunnen eerder gegeven
worden):--

N1ET VAN TOE PASS INGof-
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2. de gezochte persoon is niet persoonlijk gedagvaard of anderszins in kennis gesteld van de
datum en de plaats van de terechtzitting die tot het verstekvonnis heeft gclcid, maar hecft de
volgende juridische garanties na zijn overlevering (deze garanties kunnen eerder gegeven
worden):--

NIET VAN TOEPASSING;-

E. Stratbaar feit (stratbare feiten) :-1. Oil bevel heeft betrekking op in totaal : 1 strafbaar feit2. Omstandigheden waaronder het stratbare feit is gepleegd 1 de stralbare reiten zijn
gepleegd:-De zaak van het Openbaar Ministerie in Bydgoszcz, dossiernummer VI Ds, 13/05
(Arrondissementsrechthank (Slid Rejonowy) in Bydgoszcz dnssiernummer XI Kp
1385/05):-

Robert Horchner, in de periode vanaf september 1999 tot 14 april 2000 aan de Cisowastraat 3
in Osielsko, handelend met als doel het behalen van financiele voordelen, in samcnwerking en
in overleg met Artur Jaracz, A

van 01 een man met de naam Irun en andere personen

•

waarvan de identiteit is vastgesteld en personen waarvan de identiteit niet is vastgesteld,
produceerde en verbouwde, in strijd met de Wet met betrekking tot het tegengaan van
drugsverslaving, verdovende middelen in de vorm van Indische hennep in een aanzienlijke
hoeveelheid, op zo'n manier dat hij de bloesem van de Indische henncpplant verzamelde,
voorheen gezaaid op speciaal voorbereide ondergrond , in de ruimtes van een hal, hiervoor
geschikt gemaakt door de juiste verwarming, verlichting, ventilatie en bevochtiging, en na het
drogen hebben zij verkregen:-a. gedroogde Indische hennep met een hoeveelheid van 1800 g (1,8 kg)-

