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GeachteheerTempel,
Naar aanleidingvan uw schrijvendd 13 december1999en uw aanvullendebriefdd 6 januari
2000 inzakebovenvermeldeklacht ex art. 12 Sv bericht ik u het volgende.
Klager, F.J.Beukeveld,heeft op 28 oktober 1999schriftelijk aangiftegedaanbij de officier
Van justitie te Assenbetreffendestrafbarefeiten begaandoor politieambtenaren,
een
ambtenaarvan de gemeenteCoevordenen de burgemeester
van de gemeenteCoevorden
tijdens c.q. naaraanleidingvan eenstrafrechterlijkonderzoekter zakeovertredingvan de
Opiumwet.
In het kadervan dat strafrechterlijkonderzoekwerd op vrijdag 28 mei 1999naaraanleiding
van C.I.D.-informatieop grondvan art. 9 Opiumwetbinnengetreden
en eenonderzoek
ingesteldin de horecagelegenheid
caféLord Nelson,gevestigdaande Schoolstraatte
Coevorden.
Naar aanleidingvan dit onderzoekheeft de regiopolitie Drenthe,werkeenheidCoevorden,een
99-104595,waarinklagerals verdachtewordt
dossieropgemaaktonderBPS-dossiemummer
aangemerkt,ter zakehet aanwezighebbenvan middelenvermeldop lijst I van de Opiumwet
(artikel 2 lid 1, onderC opiumwet),strafbaargesteldbij art. 10 lid 1 Opiumwet.
Volledigheidshalvetreft ti bijgaandeenafschrift van dit dossieraan.
Hoewel de officier vanjustitie bij eeneerstebeoordelingvan het dossierbeslotenhad om
strafvervolgingin te stellentegenklager,is na heroverwegingvan dezebeslissingbeslotende
zaaktegenklager,F.J.Beukeveld,te seponeren,
omdatop grondenvan billijkheid en
doelmatigheidanderdan strafrechterlijkingrijpenprevaleert(sepot20), geletop het feit dat de
gemeenteCoevordentot sluiting van de horecagelegenheid
en intrekking van de vergunningis
overgegaan,medein aanmerkinggenomendat de strafbaregedragingenin casu- voor zover
bewezen- betrekkingheeft op het aanwezighebbenvan enkelegrammencocaïne.
De officier vanjustitie heeft de heerBeukeveldop I februari2000 schriftelijk geïnformeerd
over dezeafdoening.
Omtrentmijn sepotbeslissinginzakede aangiftevan klager,waarovergeklaagdwordt, heb ik
de heerBeukeveldop 29 november1999schriftelijk geïnformeerd.Eenkopie van dezebrief,
waarnaarik kortheidshalveverwijs, voeg ik als bijlage bij, alsmedede aangiftevan Beukeveld
met bijlagen.

Ter nadereinformatiedeel ik u meedat de heerBeukeveldnaaraanleidingvan het onderzoek
door de regiopolitie Drentheeenklacht had ingediendbij de korpsbeheerder
van de
regiopolitie over het optredenvan de politie. Eenafschrift van het berichtvan afdoeningvan
dezeklacht treft u bijgaandaan.
Volledigheidshalvevoeg ik tevenseenafschrift bij van de uitspraakvan Gedeputeerde
Staten
van Drentheinzakehet beroepvan de heerBeukevelden mevrouwBeukeveld- van de Belt
tegenhet besluit van B en W van de gemeenteCoevordenom de horecavergunning
in te
trekken.
Ik geefu in overweginghet Hof overeenkomstigmijn beslissingte adviserenen de klacht af
te wijzen.
Hoogachtend,
R.S.T.van Rossum
Hoofdofficier vanjustitie.
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