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BEVEL TOT INVERZEKERINGSTELLING
Regiopo~ieie Brabanc Noord/Dis~rict 1 /'s-Hertogenbosch
MuCatienr : PL2110 /00-100783
DOssier-paragraal:~~~
--~------------_._------~._----~--------------------_.--------_
._ ~--------------

De inspecteur van policie, regio Brabant Noord,
VAN C_ , CORNELIS.
hulpo~ficier van jus~itie te 'S-HERTOGENBOSCH
OVERWEGENDE dac op dinsdag
01-FEB-OO 14 : 5 5 uur,
voor haar /hem is ge1eid een persoon, die verklaarde te zijn genaarnd :
HOROtNER, _ ROBERT
geboren op · 09-FEB-1952 ee AMSTERDAM
adres
WILLEM ALEXANDERPLEIN
21

te ST.MICHIELSGESTEL

OVERWEGENDE dat genoemde persoon worde verdacht van
Deelneming aan een criminele organisatie, die het oogmerk
heeft om misdrijven te plegen, met name :
*Hiddelen (synthetische drugs -MDMA!XTC-) verme1d op lijs~
I van de Opiumwet:
-binnLo of buiten he\ grondgebied van Nederl&nd bren~ en :
-ue bereiden, te bewr rken, te verwerken, te verkopen, af te
leveren, te verstrekken of te vervoeren:
-aanwezig te hebben:
-te vervaardigen:
danwel deze handelingen voorbereiden en /of bevorderen op
meerdere data vanat 1 oktober 1999 t/m eind januari 2000
danwel enige andere datum in 1999 te CUlemborg,
's-Hertogenbosch, Ei n dhov e n , Geldrop, Heeze, Valkenswaard
danwel enige andere plaats in Nederland :
s~rafbaar

gesteld bij artikel :
2 lAA Opiumwet

en
2 lAB Opiumwet

en
2 lAC Opiumwet

en
2 lAD Opiumwet

ivm
10 1 Opiumwet

en
10 2 Opiumwet

en
10 3 Opiumwet

en
10 4 Opiumwet
ivm
lOA 1 Opiumwee

en
140 1 Wetboek van Strafrecht
voor weIk le) feit (en) voorlopigl! hechtenis is toegelaten en ter zake
waarvan verdachte door baar!hem, bulpofticier van justitie, is
verboord;
OVERWEGENDE dat het ter zake ingesteld onderzoek nog niet is voltooid en het in bet belang daarvan nodig is, dat de verdachte
tijdens het onderzoek ter beschikking van de j u s t i t i e zal blijveni
OVERWEGENDE, dat het bestaan van deze grond blijkt uit de
omstandigbeden dat verhoor van getuigen en
nader verhoor van verdachte nood%akelijk is;
emstig gevaar voor vlucht en
gevaar voor belemmering van bet onderzoek beseaat ,
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BEVEL TOT INVERZEKERINGSTELLING
Regiopolieie Brabant ~oord /Districe l/' s - He r t ogenbos cb
Mutatienr : PL2l10 /00-1 0 0 7 ~ 3
Dossier-paraqraaf :

_.------------------------------------------------------p---------------------gezien art . 5 7 , '8 , S9 en 67 WeCboek van Strafvordering ;
BEVEELT in bee v:!l ang van het; on der zoek , dat veedachee t i jden s
het onderzoek ter beschikking van de juseitie zal b lijven en
daartoe op dinsdag
OI-FEB- OO te 15:30 uur ,
in verzekering zal worden gesteld i n het bureau va politie te
' S- HERTOGENBOSCF ~ f elders,
voor de tijd van ten hoogste drie dagen.
Oi,Ol-FEB-OO
r van justitie,
Aan de officier van justitie in het betreffende
dissement
hah ik van dit ~evel onverwijld schriftelijk kennis egeven.
Aan de verdacht ., is onverwijld een afschrift van di bevel
uitgereikt.
Aan de raadsman van de verdachte is onv erw i j l d een afschritt van
dit bevel verstrekt .
d van dit
De direkteur van de seichting Reclassering
bevel in kennis gesteld .
. Ol -FEB- OO
van j u s t i t i e ,
Bestemd voor
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officier van justitie
raadsman
verdachte
stichting Reclassering
Raad veor de kinderbescherming
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