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[Rechthoekig stempel:1 Het
voor

"L.

het

Bestrijding

Openbaar

arrondis sement ;
va n

Ministerie

VIe

Afdeling

t er

Georganiseerde

Misdaad ;

ul.

Zamojskiego 16, 85 - 778 BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, 7 maart 200 I
Dossiernummer VI Ds.9/ 0 I
VE RZOEK
va n d e o fficier van J ustit ie voor het
arro ndissement Ie Bydgoszcz om rechts hulp in
een st rafz aak
I

Het

I

~

Openbaar

Ministerie

voor

het

arrondissement t e Bydgoszcz voert een onderzoek
uit naar de productie en teelt in de periode van
september 1999 tot 14 april 2000

10

de

plaat s

Osielsko van ve rdov ende middelen in de vo rm va n
Indische henn ep , in een aanzienlijke hoe veelheid ,
d at wil zeggen een misdrijf uit artikel u i t artikel 40
lid 2 in ve rba nd met art ikel 49 lid 2 van de Wet op
het Bestrijden va n Drugs versla vin g va n 24 apri l
19 97 .
Op ba sis va n het
be wijs mat er iaa l

IS

t o t no g to e ve rz amelde

e r vas tg e st el d , dar de produ cti e

va n hennepbladeren uit gev oerd werd o p industri el e
L
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L

L

schaal in een gehuurde hal, waann daarvoor een
champignonkwekerij gevestigd was .

L

De huurovereenkomst werd ondertekend door
Janusz Urbanski , die optrad als gevolmac htigde van
de Nederlandse firma" ALBa" d ie gevestigd is op
het

adres

BRUSSELSE

18A.

5469

DT-ERT,

vertegenwoordigd door Robert Horchner . Roberta Harschnera
Zoals blijkt uit de verklaringen van Roman
Hoffman die

de

hal

verhuurde

was

er

bij

de

ondertekening van de overeenkomst een man van
Nederlandse nationaliteit aanwezig .
Na
huurders

het
IS

vrrj geven

er

van de

begonnen

ruimtes

aan

aan de

aanpassmgs-

werkzaamheden aan de hal. Er ZIJn onder anderen
veranderingen aangebracht in het elektriciteitsnet
van de hal, er is een systeem geinstalleerd voor de
verwarming , besproeiing en bevochtiging van de hal.
Deze werken werden geleid door Antoniu s

I' L

van as en een man met de naam Jeroen , beiden van
Nederlandse nationaliteit.
Daarnaast werden er indien nodig Polen aangenomen
als hulp bij de werken .
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L

Het toezicht over de werken werd echter gevoerd
door Janusz Urbanski , dic rechtstreeks deze mensen
aanstelde .
Aile appar aru u r ook voor het installeren van

L
het

besproeiingssysteem

werden

door

Janusz

Urbanski uit Nederland ingevoerd .
Halverwege

augustus

1999

hebben

de

chauffeurs die werkzaam waren in de legale firma
L

van Janusz Urbanski

"Quality", en die contacten

hadden met vertegenwoordigers van kledingateliers
in Nederland , naast het assortiment kleding op bevel
van

Janusz

Urbanski

plantenzaden meegenomen .

Deze planten werden vervolgens geplant in de op

L

dat moment al klaar gemaakte hal in Osielsko .
Vanaf het planten van de gewassen in de hal
had er niemand naa st Janusz Urbanski en de twee
Nederlanders nog toegang .
De sloten en hangs lot en werden vervangen, en
de ramen bedekt met styropiaan .
Ti jden s het o nd erz o e k is he t ge lu kt Ant oniu s
va n Os aan t e houden , die ve rho o rd als getui g e verdachte

L

", ~
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verklaard heeft , dat zrjn oom met de naam Jeroen
hem in contact heeft gebracht met Robert Hiirchner.
Het had te maken met de aankoop van elektrische

II

apparatuur van Antonius van as. Uiteindelijk bleek
dat een Pool , Janusz Urbanski , deze apparatuur
wilde kopen .
Robert

Horchner

heeft

een

ontmoeting

geregeld met Janusz Urbanski . Als gevolg hiervan
zijn Antonius van as en zijn oom naar Polen gegaan ,
Olll

de modernisering van de hal uit te voeren en

deze voor te bereiden voor teelt.
Tijdens

hun

verblijf in

Polen

is

Robert

Horchner ten minste tweemaal naar Polen gekomen
om

zrjn

interesse

voor

de

voortgang

van

de

herstellingswerken te laten blijken .
Het

tijdens

bewijsmateriaal

het

onderzoek

heeft de basis gelegd

verzamelde
voor het

formuleren van de aanklacht tegen Janusz Urbanski
en Robert Hor chner, en ook andere personen .
Na

he!

ontdekken

van

de

productie

van

hennepplanten heeft er een wegin g van de planten
plaatsgevonden , wat de vaststelling heeft mogelijk
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L
gemaakt , dat
hennep
L..

de

dade rs

verkrc gen

hennepplanten,

6 6500

1.800 g ra m gedroogde

hebben ,
g ra m

6 1.0 00

g ram

hennepbloemen

en

25000 g ra m zaadje s van de planten .
In ve rba nd met de g es c he t st e fe iten, verzoek

L

ik U vrie nd e lijk om vo or d e noodzaken va n het in
Polen onder zaaknummer VI

D s . 9/0 I gevoerde

onderzoe k, d e hierna ge no e md e proce shandelingen
u it re vo e re n:
I . Het

vasts t elle n, of het bedrijf "ALBO" B . V .

BRUSSELSE

18A ,

546 9

OT -ERP

werkelijk

bestaat en wat haar activiteitenomschrijving is .
L..

L

2 . Het vaststellen , of Robert Horchner, zoon van
Hendrik ,

geboren

Amsterdam ,

op

9

woonachtig

februari
te

195 2

52 7 1

te
Sint

Michi els get el Willem Ale xand erple int (sic!) 2 1,
bij dit bedrijf werkza a m is . Zo ja, dan va naf
wanneer en in welke fu nc ti e .
3 . Het va st st e lle n of het bedr ijf "ALB O " B.V .
zak e lij k e co nt a cte n had met Po len , die bestonde n
u it

. het

te le n

va n

gew ass e n

voor

handel sd oel e inden . Zo j a d an met welke Pool se

L

L-

IL
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L

bedrijven . Gelieve de adressen van dergelijke
bedrijven op pools grondgebied op te nernen en
eventuele docurnentatie die betrekking had op
dergelijke contracten in beslag te nernen .
4 . Het doen t oe komen van een vo o r zo ver mogel ijk
recent

fot o

van de Nederlandse

staatsburg er

Robert Horchner, zoon van Hendrik, geboren op
9 februari

I

~

1952 te Amsterdam , woonachtig te

527 1 Sin! Mich ielsgetel Willem Alexanderp leint
21 (s ic!) .
5 . Het

va st st e lle n

persoonsgegevens,

de

va n
d .w .z

de

complete
v o o r namen,

achternamen, g eboo rt ed a t a en geboorteplaat sen ,
de vo o rn a me n van de ouders en me isjesnamen
van de moeder, eventueel
hu idi ge

paspoortnummer

woonadre s en het

van

de

man ,

wrens

g eg ev e ns Antonius van O s t ijdens het gevoerde

I

onderzoek heeft opgegeven : d . w . Z. : Jeroen van

L

der Oost , woonachtig te Vught , Driesedam 2 0.

L

6 . Het doen toe komen va n ee n vo o r zover mo ge lijk
recent

fo to

Jero en

va n d er Oo st , wo onachti g

va n de

Ned e rla nds e

Drie sedam 20 .

~-

st a ats burger
te

Vug ht,
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De resultaten van de activiteiten, waarvan ik
de

uitvoering

vraag

In

dit

verzoekschrift

tot

rechtshulp , hebben een uiterst belangrijke betekenis
voor het vaststellen van de verdere handelingen in
het lopende onderzoek met zaaknummer VI Ds .
9 /0 I.

In het bijzonder kunnen de verkregen foto 's
en informaties leiden tot het individualiseren va n de
daders , wat mogelijk is op basis van het tonen van
die foto's aan de getuigen .
In de situatie dat het niet mogelijk is om de in
dit verzoekschrift om vatte handelingen compleet uit
te voeren verzoek ik U vriendelijk dit mee te delen .
Indien het noodzakelijk zou zijn ons snel informatie
toe te stur en,

kunt

U gebruik

maken van het

volgende faxnummer : Het Openbaar Ministerie voor
het arrondissement te Bydgoszcz : fa x: 345 -71-21 .
Ik uit de overtuiging , dat het uitvoeren van de
gevraagde

proceshandelingen

zal

plaatsvinden

binnen' een termijn die een juist verloop van het
onderzoek

g a rand ee rt

en

zal

leiden

tot

een

eenduidi ge opheldering va n aile om standigheden va n
de zaak .
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Bij dit verzoek om rechtshulp voeg ik een
afsch rift van de rechtsregels gevat in he t Wetboek
van Strafrecht en van de Wet op het Bestrijden van
Drugsverslaving .
De plaatsvervangende officier van Justitie in het
Openbaar

L

Ministerie

voor

[h a ndteke ning onleesbaar]

het

arrondissement

Marek Dydyszko

[Rond stempe l met het wapen van de Republiek
Polen en het opschrift :] Het Openbaar Ministerie
voor het arrondissement • t e Bydgoszcz"
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