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Verkort vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van
strafzaken, in de zaak regen:

Robert g9r~hDer,

geboren te Amsterdam op 9 februari 1952,

wonende te ~271 AR Sint-Michielsgestel, •

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting Villi 12
september 2002.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van j ustrtie en van hetgeen van

de zijde van verdachte DaM voren is gebracbt.

Pe\~astel~

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 7 mei 2002.
Een afschrift van de dagvearding ill san dit vonnis gehecht,

De tenlastelegging is op vordering van de officier van justitie ter terechtzitting van 12 september 2002
gewijzigd, Van deze vordering is eveneens een fotokopie san dit vonnis gehecht,

De ,geldighelc1 v@"de dagvaardin&:.
De dagvaarding voldoet aan alle wettelijke eisen,

De lxYQ~dhei~ van de r~ptbtmJs...

Krachtens de wettelijke bepalingen is de rechtbank bevoegd van het ten taste gelegde kennis te
nemen,

De ontvankeliikheid. v~ de oflkier v!IDJustitis:.

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen omstaadigheden gebleken, die aan de ontvankelijkheid
V1lIl de officier van justitie in de weg staan,

Sch9.rsin& da vqyQlging" .
Bij bet onderzoek ter terechtzitting zijn geen gronden voor schorsing der vervolging gebleken,

De eis van de QfIicier 'tan iYltitie
Een gevangenisstraf voor de duur van 12 raaanden met aftrek conform artikel 27 van bet Wetboek

van Strafrecht.

v "s raak.
De recbtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte primair, subsidiair en
uiterst subsidiair is tenlastegelegd, zodat hi] daarvan behoort te worden vrijgesproken.
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Verklaart niet bewezen hetgeen verdscbte is tenlastegelegd ea spreekt hem daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door,
mr. Kobussen, voorzitter,
mr. De Vries-Leemens en mr. Viering, ledea,
in tegenwoordigheid van dbr De Laat, griffier
en is uitgesproken op 25 september 2002.
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De rechtbank acht met name met bewezen dat verdachte op de hoogte was van bet feit dat in het door
hem gehuurde pand een X'I'Cvlaboratoriurn was gevestigd, dan weI dat hij willens en wetens deze
mogelijkheid heeft aanvaard.
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