
Delici ZDOli A 01

Deze verklaringen of delen daaruit horen bij het deli.::t Z0011G 01, hetgeen gaat over de
vermo edelijke uitvoer van tussen 100.000 en 150.000 XTC-pillen naar Engeland. Hierbij
waren oru.ar anderen betrokken Van den E_, Van de P_, D_ , Van V-. I-l en
S.'_

In dit delict 7.DO II A 02 verklaarde H 2 dat :
hct hem niet verbaasde dat Van de~ naat He! nummer van Iiet cijferslot van de
Ketelaarskampweg informeerde. Voor H hore n die drie na melijk bij elkaar.
Met die drie bedoelde hij Van den E_ , Van de P.en~;

hij omstreeks 16 november 1999, toen Pijnenborg bij hem op de zaak kwam, het
vermoeden kreeg dat er op de Ketelaarskampweg iets gebeurde dat niet door de
beugel kon.

Het delict l DO l l A 02 gaat over de productie van MDMA die heeft piaats gevonden in de
bedrij fsruimte van Clip- confectie aan de Ketelaarskampweg 17 te "s-Hertogenbosch.
Op 25 november 1999 werd daar een XTC-Iaboratorium ontmanteld. Deze productie
geschiedde door de criminele organisati e rondom Van den E_ ,n_en Van de FW.

Het hoofddelict (productie van MDMA) is opgebouwd uit vier sub-delicten, namelijk:
de huur/verhuur van de bedrij fsruimte van Clip-confectie;
het leveren van 'vrij verkrijgbare ' grondstoffen en materialen voor de vervaardiging
van MDMA;
de vermoedelijke levering van de essenti ele grondstof (vennoedelijk PMK) voor de
vervaardigin g van MOMA ;
de werkzaamheden in het laboratorium .

Hiema voigt een korte sarnenvatting van de vier sub-delicten:

I)' SAMENVATIING·M.B.T. DE HUURJVERHUUR BEDRIJFSRUlMTE CLIp:
CONFECIlE:

Zoals uit de loop van dit delictp roces-verbaal zal blijken, heeft er een productieproces van
MDMA plaats gevonden in de bedrij fsruimte Van Clip-Confectie aan de Ketelaarskampweg
17 te 's -Hertogenbosch. Op 25 november 1999 werd dit laboratorium ontmanteld. Horchner,
eigenaar van her bedrijf Clip-Confectie, ontkent elke betrokkenheid bij dit productieproces en
ook Van V_ en H verkla arden dat zij niet op de hoogte waren van deze aktiviteiten.
Hieronder worden een aantal onderzoeksdetails en tegenstrijdigheden uit verklaringen
weergeven, waaruit blijkt dat Horchner, Van V_ en H arennelijk-Wel op de hoogte
waren van bet feit dat in die bedrij fsruimte illegale activiteiten~n.

• Door de criminele organisatie rondom Van den E en Van de P.werd vermoedelijk
deze bedrij fsruimte gehuurd en ingericht als laboratoriurn voor het vervaardigen van
MDMA danwel XTC.
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