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B1ijkens de verl<;l:lringcn van l aclilia V9n 1
-' en de Ildui ge Van ( i. nu><:s! de sch\lur a:m
de Grcns 4 1e Baarle-Nasseu op vrijd,,!! 12 november 1<J99 1ceglijll, ullIdal l:1' cen makelaur
zou lr:omct1 om he! pan<! Ie hekijkct1 .
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lJil ondcl7ud ; i5 gcblekcn dal John
(rnedeverdachte in de erimincleo'l;,,"isaliel up
12 november 199\1, samen met Robert H_
in Polen is, als Rob V8r1 V _
(medcverdaeble in de crimioclc orga r userlej doo rgccll d"t Tboo van den E_
dc mimic
aan de Kerclaarskampw cg a l~oog ceo mJ lIJld wil huren .
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Op vrijdag 12 november 1999 w"rdlt:r nlld"," anderedoor Thro van d~'f1
Robert
en Marcel I an G_akhe ondcmonwn om de stal lcey re hal",,_Iho:rvoor wordt <'CfI
vracbUulollljc m ~ reclame van. Rove.Coliectinn gda:nd van Rob van V_ uit Culemborg.
Deze Vl'".lChtauto krijgl Rob pas op l.llierdagmiddag 13 november terug.
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Op Ulcrd ag 13 november 1999, lIflliilreeks 13.22 uur, is Chris van de
Hertogct1bosch (mede...erdachtc in (]e erimineJeorganisatie) in eea vl'3ciltaulO van Joop
~ uit Vinkcveo.:n (mcdcvcrdachle in de l.T1minde organisalic) vanuit D1emct1 op de
lerugweg, Van Joop i5bekend dal hij grondstcffcn en gcederen leverde vuor de inrichling
van em laboraiorium en de vel"'J.vdiging vanXTC. Ondcrweg ~"predct Ch ri ~ met Robert
afd al ZI! elk.ur ontmoeten bij de twee pompjcs \II'Cgrel laul'll1t De Lucht aan de
Rijksweg A2 te Bruchcm). Om..;lrecks 14,27 uur die <lag onlr.JoetCII Chris en Thoo van dell
elkaarop de afgcsproken plaal$, Er vimll dall ""n tclcfoengcs prck plaaJ..; t=
Chris
die op dal moment sa mcn met Robert Horchner ill l'olen is_Chris wil hct
en John
eij f~'l"SlolnUlllmer weten. ev en later krik t Olri~ het nummer 59) telefollisch door van John.
Ach la"afb!eck dil bet nununer Ie zijn van hcl: hek '"001" hct bedrijfv..n Robert I-lorchnct.
gellaa md Clip Confectie Service aan de KctelaarskllrrJpwcg 17 ~ 's-Henogcnbosce.
Kcnnelijk is men die middag met de lwee vrachlautu's, ~n vanuit Baarle-N"-'i.<au~"O om
vanuil Dim1t:l1, gezamealijk doorgeredcn naar he! pand ean de Kctd aaT'lkarnpwell 17 tcsHerrogcnbosch
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Op dondadag 2S november J999 werd in het panJ Kctelll3n<O:"-D1pweg 17 Ie 's- tlertog~Tl
bosch eca huisweking vcrrichl, waarbij een XTC-laboraloc:um wcrd ",-,"gdl'llffen. wa:ubij
werd gewerkt volgen s de 1;oOOc metbode' Uerrycan.. in vriu crs). Hierbij werden scortgclijke
m C'LCl'S (m.n F..c<lline.lyf1C5 ELM 300 CJl E·20) aangelroffcn Ills de vriezcrs die 01' 18
<lk"'b~.,. 1'J'J9 dc.'<lrThoo Van den
en Rocen l ' - werden aangeschaft en 1'. iUr
Baarle-Na.'i.S.l.u werden gebracht. Met bcirckl;ing tol he! leboratorium aan de Ketelaarskarnpweg 17 te 's-Hertogrn hmclt wen! IlnCcr owom er ZDOIIA 02 Cell afm nderlijk
debctproces-verbeal opgcroaakt.
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Jeffrey v:m ~ verld aarde ""o il in hct 'ni C\lw",' lahordloril1lTl in de b\lUl1 van 'sll crtogenbo>eh gcw erkt re hebbcn. Hij verklaardc sleehLS bcmiddc1dtc hebbcu tuseen de
mensen die daar weI wcrl:l~Tl, de mannen die bij ' El Lnrnpo' en 7.ijn meet nr>eml. en de
en Rob<."11
bazen, zeals Tht<:l van den
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OIl dondcrdeg 30 december IQ9Q weed huiszoeking vt::rTiChl in het pend Orens 4 tc 8 aa,.leNassaa Hit:rblj werden in de schuur di\' e~e gocdcren en T"C$\.~I()lTCf1 aatlgc1mlfell. welke
dlliddcn 01'een geruimd XTC-l000r.l1orillm. Tcvcas wm! in de sehuur ccn electrische
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ins:allalidverde<:lkaSi aang<:lro{T<;:n. Llel ilia van P_ vcrklaardedat zij dczc niel hall 1,,1<:11
aanleggen. Om deze inslallftlie tc 1"1~71 aanleggen was het echter 1IOOdz;J.:e1ij~ om de woning
van Laetitia te bctrcden. Lactitio was kcnndi jk Ill' de hoob'te van het gebcuren in haar sIal.
dear zij OIl vrijdag 12 t'K,VCl1Ib<,.". I
l d~ fon isch aan Robert
doo'"!lccft d.~1 lie ~Ial
nog nietlccg is en dCll mOll:elI dicmensen (de makelaar) kcmen cm clfuUf. R,n'" bd,...,fl.
dan dot het VO<lr elf uUJ well IS. 01' 21 nuvembt.--r 1999 wordt door Leetiua de voicemail van
Then van den
inllcsPrukcn, waarb ij;dj hem waarndlU"l vour vuurwerlcomrole ep de
weg ViUl Alphen naar Gilu.
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01' dil~'\dag 2S december 1999 wordt waargcnemcn d..rThco van den E_en Robert
~ be7ill zijn ecn wachlauto tc laden bij de schuur-op ho.1 pcn:l.",1 Grens 4 tc B.aarleNassau. Tbeoen Robert rijdcn vcn'ulgo:ns m<-'\ de vrachiamo r.aaJ" Geldrop. Door wor dt de
vmchlaul(> achl<TUil 11<1 palld Hulst BS G binncn g~'l'Cdcn. waama de roldeur wordr geslctcn.
In hct pand Hulst SS C; te Geldrop werd op donderdag 30 d=nber 1999 huiszccking
vmicht. waarbij een XTC· la!;loratorium weed 11Mb'ctrolli:n. waarbij w<".d Sl.·wcrltt I'<>!gcn" do
'l a-we methode' (jerrycans in vri'=l , Md bctrekking lot h<.1laborntoriwn IUUI de Huist 8S
G te Gcldrop werd onder nummcr ZDIl11 A 03 em afwnderlijk dejictprocel'-verl>aal
opgt:rnaakt.

Op :!9 juni 1999 wcrd door de: Criminele InliehtingCl1 Dienst(C.LO.) van de polhie rcgio
Brabant Noord een proccs· verba.al aangdeverd mel de vctgende mformane:

' In h~1 bedrijfspand gelegcn ililll hcl adrcs Nijvcrheid.wcg 6A rc Druten wcrdt mel grote
regelmaa t speoo verpakl en tevens worden in dat pend XTC-pillcn geslampl middc1s cell
zogenaamdc lab!cll<.'Cl1llaclline:. lx zc werkzaam heden word~-n ald,ur verricht door Chrisl ~·alt
de . uil ' s-Hcnogenboscb en cen man met de toCpnlllllTl Then, Thco kcmt uit Tilburg cn
komI Van CC11 w oo nw agellkam p danwel Th~'O bcell veel contact met Yo\X>n wagl.'Ttbcwoo<"11i.
liel hcdrijf dal is ondergebracht op het adres Nijverheidsweg 6A te Dnnen !lect "Lumic
Trading".
Mel Christ van de P. wordt bcdocld :
CUmc ln.AolOnill..'illD....d<:- P• •
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YOOl de vcltedige wccrgave van de infcrmatle wordl verwezenuacr
verbeal van de C.l.D. , nummer 20511690199.
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hijgevoegdc pm<cs-

Op 29 juni 1999 w erd door de Criminclc Inlichtillgen Dienst (CJ.D.) Vall de polilic regio
Brabant Noord ecn proces-verbcal :l.1ngc1e,·crn mel de wlgclldc Informaue.
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