
Arrondissementsparket te Assen

Postadres Postbus 30004. 9400 RA Assen Bezoekadres

Brinkstraat 4

9401HZ Assen

Telefoon (0592) 33 92 22

Fax (0592) 31 81 04

Gironr 825281 tnv

De Gerechten i/h arr. Assen

El. Beukeveld,

Weijerwold 8,
7742 PI Coevorden

officier van justitie
mr. D. ten Boer
33 92 65
1 februari 2000
19.005878.99
strafzaak

Onderdeel

Contactpersoon

Ooorkiesnummer(s)

Datum

Ons kenmerk

Onderwerp

Geachte heer Beukeveld,

Op 28 mei 1999 heeft er in uw horecagelegenheid 'Lord Nelson" gevestigd aan de
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van de bepalingen van de Opiumwet.

Dit onderzoek vond onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie
plaats naar aanleiding van bij de politie binnengekomen informatie, dat er in U\V
gelegenheid verdovende middelen werden verhandeld en gebruikt. Het
onderzoek was gebaseerd op de bevoegdheid gegeven in artikel 9 van de
Opiumwet.

Van de controle is door de politie Coevorden proces-verbaal opgemaakt. Dit
proces-verbaal is door mij beoordeeld.

Uit het proces-verbaal is mij gebleken. dat in uw pand ongeveer 15 gram
cocaïne is aangetroffen, zowel bij verschillende personen als elders in het pand.
Bij één persQon was er sprake van een zodanige hoeveelheid dat aangenomen
kan worden dat er sprake was van een handelsvoorraad. Tevens is er
geconstateerd dat in een handtas achter de bar 1 gram cocaïne aanwezig was, in
een kastje achter de bar tweemaal ongeveer 1 gram cocaïne aanwezig \vas, en in
een met een deur geslo~l~n magazijn in een jas twee pakketjes met 2 gram
cocaïne aanwezig waren. Tenslotte werd op de vloer naast de ingang een
snuifflesje met vier gram cocaïne aangetroffen.

Gezien het proces-verbaal. en daaruit de hierboven genoemde feiten, in het
bijzonder gelet op het feit dat achter de bar en in het magazijn middelen zijn
aangetroffen. ben ik van mening dat u zich schuldig heeft gemaakt aan
overtreding van de Opiumwet. Voldoende is vastgesteld dat u, als eigenaar en
beheerder van genoemde horecagelegenhcid, verdovende middelen als bedoeld
in artikel 2 van dc Opiumwet, aanwezig hebt gehad.
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Ondanks mijn eerder standpunt dat tegen u vervolging zou moeten worden
ingesteld heb ik bij heroverweging besloten tegen u geen vervolging in te stellen
op grond van het feit dat het bestuur inmiddels zodanige maatregelen heeft
getroffen dat verder strafrechtelijk ingrijpen niet langer doelmatig of billijk is.

Uit verschillende reacties uwerzijds begrijp ik dat u meent dat u niet
verantwoordelijk gehouden kunt worden voor het aanwezig zijn van de cocaïne
in uw horecagelegenheid. Deze mening deel ik niet. Bij hernieuwde overtreding
van de Opiumwet zal ik u dan ook vervolgen.
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