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uw verzoek. om informatie d.d. 29 juni 2000

GCûciite he,-f Bcukc.cfd,

Vanwege het College van Procureurs-Generaal ontving ik op 20 juli 2000 uw
verzoek:. om informatie gericht aan de Minister van Justitie. In antwoord op uw
verzoek - voor zover dat betrekk.ing heeft op het openbaar ministerie te Assen -
deel ik u het volgende mee.

~====:~ Q~

In uw brief verzoekt u om verstrekking van de machtiging van het OM, mmede
de verslagen betreffende het binnentreden in uw discotheek "Lord Nelson" te
Coevorden. lom eerder in mijn brief aan u d.d. 29 november 1999 aangegeven
is de politie in uw discotheek binnengetreden op grond van art. 9 Opiumwet. In
casu was ~ machtiging tot binnentreden vereist, noch het opmaken van een
verslag. De documenten, zoals door u bedoeld, 7.ijn dan ook niet beschikbaar.
Overigens wijs ik u erop dat het binnentreden gerelateerd wordt in het proces-
verbaal (parketnr. 19.005878-99) dat tegen u is opgemaakt en waarvan de inhoud
bij u bekend is. ~ ~~~!.i~~ >
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Verder verzoekt u om een afschrift van mijn brief met als kenmerk
3221/99/00304. Dit betreft een ambtsbericht gericht aan de Hoofdadvocaat-
Generaal van het ressort~parJcet te Leeuwarden inzake uw klacht ex art. 12. Sv.
Zoals u bekend is uw klacht bij beschikking van hct Gerechtshof te Leeuwarden
d.d. 4 juli 2000 afgewezen. Het Hof heeft het openbaar ministerie te Assen geen
vervolgingsopdracht gegeven.
Gelet op art. 12f lid 2. van het Wetboek van Strafvordering heb ik door
tussenkomst van de Hoofdadvocaat-Generaal van het ressortsparket te
Leeuwarden verzocht om u (nogmaals) kennis tc laten nemen van hct
ambtsbericht van de hoofdofficier van justitie te Assen aan de hoofdadvocaat-
generaal en hct (tevens door u gevraagde) advies van de advocaat-generaal aan
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het Gerechtshof te ~euwarden. Voor kennisneming van deze (beide) stukken
kunt u telefonisch een afspraak maken met mr. R.B. Meinderts,
beleidsmedewerker bij mijn parket. Hij zal er dan voor zorgen dat deze stukken
voor u beschikbaar zijn op mijn parket. Volledigheidshalve deel ik u mee dat er
geen afschriften van deze stukken worden verstrekt.

Met betrekking tot uw verzoek: om verstrekking van foto's deel ik u het volgende
mee. Zoals eerder aan u bericht, beschikt het openbaar ministerie tc Assen niet
over deze foto's. De foto's zijn niet bij de processtukken gevoegd. Indien en voor
zover foto's en/of negatieven beschikbaar zijn. dan berusten deze bij de
regiopolitie Drenthe. Ik heb uw verzoek. derhalve doorgeleid aan de regiopolitie
Drenthe. Van die zijde is (zal) uw verzoek. beantwoord (worden).

Tevens verzoekt u om verstrekking van de correspondentie tussen de officier van
justitie te Assen en de burgemeester van Coevorden met betrekking tot het
beschikbaar stellen aan de burgemeester van een summier proces-verbaal ten
behoeve van bestuurlijke maatregelen. alsmede een afschrift van het betreffende

proces-verbaal.
Kennelijk gaat u er daarbij vanuit dat de officier van justitie formeel
toestemming moet verlenen voor het verstrekken van deze gegevens. Deze
toestemming is echter niet vereist. De burgemeester is namelijk belast met de
hé111Ullaving van de openuaJ"f: ürde en I.>t.-dicilt zich daarbij van d<: or.dcr zijn
gezag staande politie (art. 172 en 174 Gemeentewet en art. 12 Politiewet 1993).
Overigens kan de politie op grond van art. 15 Wet politie registers gegevens
verstrekken aan de burgemeester.
[n verband met de eventuele samenJoop van bestuursrechtelijke en
strafrechtelijke handhaving vindt in de daarvoor in aanmerking komende
gevallen (veelal) wel afstemming plaats tussen de bevoegde instanties. In casu
heeft deze afstemming inderdaad (mondeling) plaatsgevonden en heeft de
officier van justitie ingestemd met de verstrekking van gegevens aan de
burgemeester van Coevorden. Waar in dit verband gesproken wordt over
"toestemming van de officier van justitiew dient u dat in het licht van het
voorgaande te begrijpen.
Het openbaar ministerie te Assen beschikt niet over correspondentie of een
wsummier proces-verbaalw, zoals door u bedoeld. Uit de diverse door u overlegde
stukken blijkt dat u reeds een afschrift heeft ontvangen van het proces-verbaal
van bevindingen d.d. 31 mei 1999, mutatienummer PLO33/99-126991. In zoverre
is derhalve aan uw verzoek reeds voldaan. Wellicht ten overvloede voeg ik daar
aan toe dat het origineel van dit document niet berust bij het openbaar
ministerie te Assen.

Tenslotte verzoekt u om een integriteitsonderzoek c.q. een onderzoek door de
rijksrecherche te laten instellen. Gelet op mijn eerdere sepotbeslissing aangaande
hetzelfde feitencomplex. waarvoor ik vcrwijs naar mijn brief aan u d.d. 29
november 1999, en gelet op de afwijzende beschikking van het Gerechtshof te
Leeuwarden naar aanleiding van uw klacht ex art. 12 Sv, ben ik van oordeel dat
cr geen aanleiding is een dergelijk onderzoek te initiëren. Ik zal derhalve geen
gcvolg geven aan uw verzoek.
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Hoogachtend,

D.F. Greive,
WIld. Hoofdofficier van Justitie.


