Wij,
•

en
•

respectievelijk inspecteurJproj ectle ider, brigadier/rechercheur en hoo fdagent/recherchcur van
de politie regia Brabant Noord, Dienst Centrale Recherche, afdeling Tactische Recherche ,
verklaren het volgende.

l . Dit proces-verbaal betreft een proces-verbaal van voorgeleiding contra de verdachte van
Horchner. Bij het inzenden van het eindproces-verbaal kornt dit proces-verb aal van
voorgeleiding in zijn geheel te vervall en.
2. In dit proces-verbaal wordt de betrokkenheid weergegeven van de verd achte Horchner bij
diverse delicten. Van deze del icten worden separate Delict-dossiers gemaakt welk e in het
eind-proces-verbaal zuIlen worden ingevoegd . In dit proces-verbaal wordt derh alve
volstaan met het weergeven van de betrokkenheid van de verdachte Horchner. De
omschrijving van de d elicten en de betrokkenheid van de diverse personen in dit procesverb aal zij n derhalve niet cornpleet.
3. De verdachte Horchner wordt onder and ere verdacht van :
betrokkenheid bij het zogenaamd e XTCJAmfetamine laboratorium gelegen aan de
Ketelaarskampweg te 's-Hertogenbos ch;
betrokkenheid bij de uitvocr van XTCJAmfetami ne naar Engeland;
deelneming aan een criminele organisatie.
4. AIle bij dit proces-verbaal gevoegde kopieen zijn conform het origineel.

m:;:
In het kader van een regionaal recherche-onderzoek, contra diverse verdachte binnen een
criminele organisatie, zich bezig houdende met:
het binnen of' b uiten het grondgebied van Nederland brengcn, het verko pen, afleve rcn,
verstrekken, vervo eren of het aan wezig hebben van middelen venneld op lij st I van de
Dpiumwet (MDMAlXTC in vloeibare vonn danwel in poeder- o f pilvonn) enIo fhet
bevorderen enJof hct voo rbereiden hiervan,
werden, op vordering van de Offi cier van lustitie te 's-Hertogenbosch, door de Rec hterCommissaris gerechtelijke voo ronderzoeken geopend contra onder andere de verdachten:
(a mel us An t onio ya n ~ (roepnaam
geboren te Boxtel op 2 1 januari 1970,
won ende te 52 13 BH 's-Hertogenbosch,
RC-nummer 99/1 175.
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