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Geachte heer Tempel,

Naar aanleiding van uw schrijven dd 13 december 1999 en uw aanvullende briefdd 6 januari
2000 inzake bovenvermelde klacht ex art. 12 Sv bericht ik u het volgende.

Klager, F.J .Beukeveld, heeft op 28 oktober 1999 schriftelijk aangifte gedaan bij de officier
Van justitie te Assen betreffende strafbare feiten begaan door politieambtenaren, een
ambtenaar van de gemeente Coevorden en de burgemeester van de gemeente Coevorden
tijdens c.q. naar aanleiding van een strafrechterlijk onderzoek ter zake overtreding van de

Opiumwet.
In het kader van dat strafrechterlijk onderzoek werd op vrijdag 28 mei 1999 naar aanleiding
van C.I.D.-informatie op grond van art. 9 Opiumwet binnengetreden en een onderzoek
ingesteld in de horecagelegenheid café Lord Nelson, gevestigd aan de Schoolstraat te

Coevorden.

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de reg
dossier opgemaakt onder BPS-dossiemummer
aangemerkt, ter zake het aanwezig hebben van
(artikel 2 lid 1, onder C opiumwet), strafbaar g
Volledigheidshalve treft ti bijgaand een afschri

Hoewel de officier van justitie bij een eerste beoordeling van het dossier besloten had om
strafvervolging in te stellen tegen klager, is na heroverweging van deze beslissing besloten de
zaak tegen klager, F.J .Beukeveld, te seponeren, omdat op gronden van billijkheid en
doelmatigheid ander dan strafrechterlijk ingrijpen prevaleert (sepot 20), gelet op het feit dat de
gemeente Coevorden tot sluiting van de horecagelegenheid en intrekking van de vergunning is
overgegaan, mede in aanmerking genomen dat de strafbare gedragingen in casu - voor zover
bewezen - betrekking heeft op het aanwezig hebben van enkele grammen cocaïne.
De officier van justitie heeft de heer Beukeveld op I februari 2000 schriftelijk geïnformeerd
over deze afdoening.

Omtrent mijn sepotbeslissing inzake de aangifte van klager, waarover geklaagd wordt, heb ik
de heer Beukeveld op 29 november 1999 schriftelijk geïnformeerd. Een kopie van deze brief,
waarnaar ik kortheidshalve verwijs, voeg ik als bijlage bij, alsmede de aangifte van Beukeveld

met bijlagen.

iopolitie Drenthe, werkeenheid Coevorden, een
99-104595, waarin klager als verdachte wordt
middelen vermeld op lijst I van de Opiumwet
esteld bij art. 10 lid 1 Opiumwet.
ft van dit dossier aan.



Ter nadere informatie deel ik u mee dat de heer Beukeveld naar aanleiding van het onderzoek
door de regiopolitie Drenthe een klacht had ingediend bij de korpsbeheerder van de
regiopolitie over het optreden van de politie. Een afschrift van het bericht van afdoening van
deze klacht treft u bijgaand aan.

Volledigheidshalve voeg ik tevens een afschrift bij van de uitspraak van Gedeputeerde Staten
van Drenthe inzake het beroep van de heer Beukeveld en mevrouw Beukeveld - van de Belt
tegen het besluit van B en W van de gemeente Coevorden om de horecavergunning in te
trekken.

Ik geef u in overweging het Hof overeenkomstig mijn beslissing te adviseren en de klacht af
te wijzen.

Hoogachtend,
R.S.T. van Rossum
Hoofdofficier van justitie.
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