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3220/k(st 2000/73
uw verzoek om toezending analyserapport en mutaties

Gi'achtc heer BeukevelJ,

Naar aanleiding van uw brief van 7 augustus j.l. aan de hoofdofficier van justitie
betreffende bovenvermelde onderwerpen deel ik u het volgende mee.

Een analyserapport, zoals door u bedoeld, is niet beschikbaar. Gelet op de
kenmerken van de aangetroffen middelen. de verpakking, de omstandigheden
waaronder deze zijn aangetroffen. de (bevestigende) verklaringen van
getuigen/verdachten en het resultaat van de door de politie uitgevoerde narco-
testen is voldoende vastgesteld dat het i.c. middelen betrof als bedoeld in art. 2
van de Opiumwet. Een (nadere) analyse was derhalve niet noodzakelijk.

Gezien uw verzoek om kennisneming van het analyserapport ben ik niettemin
bereid om alsnog een analyse te laten verrichten door het Nederlands Forensisch
Instituut te Rijswijk van de middelen aangetroffen op 28 mei 1999 in een kastje
achter de bar van de horecagelegenheid "Lord Nelson", gevestigd aan de
Schoolstraat te Coevorden. Indien u deze analyse wenst, dan verzoek ik u dit
binnen 3 weken na heden schriftelijk aan mij mee te delen.

Gelet op art. 20 lid I van de Wet politieregisters kan ik niet voldoen aan uw
verzoek om toezending van "mutaties van de politie van vlak voor de inval";
mededelingen in schriftelijke vorm zijn wettelijke niet toegestaan. Overigens
heeft een geregistreerdc wel recht op kennisneming van bepaalde gegevens,
waarvoor de korpsbeheerder op verzoek zorg draagt. Zoals blijkt uit eerdere
correspondentic heeft u daaromtrent reeds contact gehad met de
privacyfunctionaris. Voor aanvullende vragen verwijs ik u dan ook naar de
privacyfunctionaris van de regio politie Drenthe.
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Wellicht ten overvloede deel ik u mee dat in het strafdossier dat bij het openbaar
ministerie berust geen mutaties, zoals door u bedoeld. zijn opgcnomcn.

Hoogachtend,

I.
~,i..

D. E Greive.

wnd. Hoofdofficier van Justitie.


