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Bureau Regionale Recherche • PL 15J2
Postbus 264
2501 CG '&·Gravenhage

MUTATIEFORMULIER

:
Pv nummer
Type/specificatie :
:
Datum/tijdstip
:
Plaats
:
Straat
Object
Lokatie aanduiding:
Nadere aanduiding ·
Bijzonderheden
Projectcode(s)

1514/2006/27579 - 15
Bezit van wapens en munitie
zaterdag 20 mei 2006 20 41 uur
's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
Stationsplein
Horecabedrijf
Preventief fouilleren

Verbalisant( en)

Memo
Verdachte was in het bezit van een aansteker met daarin een mesje dat zijdelings middels een
drukmechanisme naar buiten komt.
VD 1s werkzaam in
n het mes1e lag in een openstaande kast 1n de zaak.

Aangehouden verdachte, verdachte
Naam, Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Woonadres
Postcode, Plaats
Telefoon

""""""""""
: vrouw

OV20 versie 5 5 •e, 12 jufl 200e

Aanhoudingsgegevens
Arrestantnummer
.17593593
Naam
:zaterdag 20 mei 2006 20:11 uur
Aanhouding
Stationsplein . 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
zaterdag 20 mei 2006 20'35 uur, Bureau Hoefkade
Aankomst bureau
Voorgeleiding
zaterdag 20 mei 2006 20:14 uur,
~mmlssaris
·an 13 hd 1 WWM /Voorhanden hebben, vervaardigen, verv" transform etc
Strafbare feiten
wapens cat 1
art 55 lid 1 W./IJM I Voorhanden hebben, vervaardigen, verv., transfonn . etc
wapens cal 1
:zaterdag 20 mei 200€ 21 42 uur
Heenzending
: Mes
Wapen
Aangetroffen
Rollen
Rood heft met daann een aansteker
Nadere Omschrijving
Kleur
Rood
Kleur bijzonderheden Met zwarte vlekken
1
Hoeveelheid
Kan vernietigd worden
Bijzonderheden

OV20, ve~e 5 5 46 1?ju112ooe

Haag landen
Bureau Hoef'kade
Postbus 26'
2501 CG '5-Gravel'lnage

PROCES-VERBAAL Aanhouding

Pv nummer: PL 1514/2006/27579 - 3

AANHOUDING :
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
adres
Postcode
Woonplaats
Nationahteit
T elefoonnummer1
Telefoonnummer2

: s- ravenhage ('s-Gravenhage)
: Poolse

REDEN AANHOUDING
~ De aanhouding werd verricht op grond van artikel
art 13 lid 1 \./NVM f Voorhanden hebben, vervaardigen, verv., transform . etc wapens cat 1
art 55 lid 1 \./NVM I Voorhanden hebben. vervaardigen, verv" transform. etc wapens cat 1

0
D
D
0

0
D

De verdachte stond gesignaleerd in het Opsporingsbestand personen. welke signalering bij dit
proces-verbaal 1s gevoegd.
Op verzoek van
De aanhouding vond buiten heterdaad plaats in opdracht van de OvJ
De aanhouding vond bulten heterdaad plaats en het optreden van de (hulp)officier van justitie kon
niet worden afgewacht
De OvJ
werd onverwijld van de aanhouding buiten heterdaad m kennis gesteld

DOORZOEKEN PLAATSEN

D Ter aanhouding van de verdachte is de navolgende plaats: Stationsplein, te 's·Gravenhage, niet
~nde

D

D

een woning, tegen de wil van de bewoner doorzocht:
met machtiging van de officier van justitie Mr_
in het arrondissement 's-Gravenhage.
zonder machtiging van een officier van justitie in verband met de dringende noodzakelükheld
bestaande uit
De officier van justitie Mr.
in het arrondissement 's-Gravenhage is onverWijld, op
te
uur hiervan In kennis gesteld.

DOORZOEKEN WONING
D Ter aanhouding van de verdachte 1s de navolgende pl aa~ te 'sGravenhage, een woning, tegen de wil van de bewoner do~lging van de
officier van justitie Mr.
in het arrondissement 's-Gravenhage.
Het proces-verbaal verslag binnentreden ex artikel 12 Grondwet is afzonderlijk opgemaakt en
bijgevoegd.
OVERIGE TENLASTELEGGING( EN)

Politie Haaglanden

0

Registratienummer. PL 1514/2006/27579 - 3

Verder wordt deze persoon verdacht van:

REDENEN VAN WETENSCHAP
•Op zaterdag 20 mei 2006, te 20.10 uur, bevonden wij ons,verbaltsanten voornoemd, ons In uniform
gekleed in perceel Stationsplein 3c te Den Haag Wij waren belast met het uitoefenen van
bevoegdheden, zoals genoemd in artikel 50, 51 en 52 van de Wet Wapens en Munitie, in het
gebied, dat overeenkomstig artikel 151b, eerste hd. van de Gemeentewet, door de burgemeester
als veilighe1dsnsicogebied was aangewezen .
De locatie ligt binnen het aangewezen veilighe1dsrisrcogeb1ed.
lk,verbalisant Van den Berg , zag dat in een reeds openstaande kast een aansteker lag waarbij een
mes uitgeklapt kon worden. Ik overhandigde dit wapen aan verbalisant
Hierop meldde zich bij mij, verbalisant
een vrouw, de verdachte
die
verklaarde de eigenaresse van genoemd wapen te zijn.
Op zaterdag 20 mei 2006, te 20.11 uur, werd de verdacht
n perceell S • • • • 1 t t1e
Den Haag door miJ, verbalisant
aangehouden als verdacht van.
. vermoedelijke overtreding van artikel 13, lid 1 van de Wet Wapens en Munitie ( verbod een wapen
van categorie 1voorhanden te hebben) •
De reden van aanhouding werd aan de verdachte medegedeeld Voorts werd de verdachte
medegedeeld dat zij niet 101 antwoorden verplicht is
Hel bij ae verdachte aangetroffen wapen, werd op grond van artikel 52, lid 1 van de Wet Wapens en
Munitie in beslag genomen.
Noot verbalisant
. de verdachte werd ter stond op straat geleid voor de genoemde
hulpofficier van justitie en vervolgens overgebracht naar het bureau van politie Bureau Hoefkade

0
0
0

Een veiligheidsfou1ller1ng aan de kleding werd toegepast omdat
Hierbij werd mets terzake dienende aangetroffen
Ter vaststelling van de identiteit van de verdachte is een identiteitsfouillering aan de kleding
toegepast omdat
. Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen,
Ten behoeve van het opsporingsonderzoek 1s een onderzoek aan de kleding toegepast omdat
. H1erb1J werd niets terzake dienende aangetroffen

VOORGELEIDING
Ter geleiding voor een hulpofficier van justitie, werd de verdachte onverwijld overgebracht naar tiet
bureau van politie Bureau Hoefkade, te 's-Gravenhage
Na aankomst aan het genoemde bureau op zaterdag 20 mei 2006 te 20:35 uur werd de verdachte op
de commissaris van politie z11nde
zaterdag 20 mei 2006 te 20:1 4 uur geleid voor.
hulpofficier van Justitie
In zijn opdracht is de verdachte in genoemd bureau ingesloten.

0

Tijdens het transport van de verdachte is gebruik gemaakt van de handboeien omdat

Cg) Voorafgaand aan de insluiting van de verdachte is een insluitingsfouillerlng toegepast
Hierbij werd mets terzake dienende aangetroffen.

O Ten behoeve van het opsporingsonderzoek 1s in opdracht van de HOv

0

een onderzoek
aan het lichaam toegepast omdat
H1erb1j werd niets terzake dienende aangetroffen.
Een veihghe1dsfouillering aan het lichaam werd toegepast in opdracht van de HOvJomdat
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen

INBESLAGGENOMEN
Het volgende goed werd in beslag genomen

0

PVll, \ler&1e 5 5 54, '30 novemDer 2004

Wapen
Nadere omschriJV"ing
Merk
Type
Kleur
Kaliber
Hoeveelheid

0

· Mes
Rood heft met daann een aansteker

: Rood
: 1

Een proces-verbaal Kennisgeving van Inbeslagneming werd opgemaakt

Voorzover voor een zin of zinsnede het teken
daarin het teken ·x· voorkomt.

Ç

0

1s geplaatst is deze alleen van toepassing looien

...

waarvan door ons,
inspecteur van Politie Haaglanden op ambtseed
"
agent van Politie Haaglanden op ambtseed

is opgemaakt dit proces-verbaal, dat wij sloten en ondertekenden
te 's-Gravenhage op maandag 12 Januari 2009.

(verbalisanten)

PVll, ve"•e 5.5. ~ 30 rtov1mbor 2004

Haag landen

Bureau Loosduinen
Postbus 264

2501 CG 's-Gravenhage

AFSTANDSVERKLARING INBESLAGGENOMEN VOORWERPEN
(Artikel 116 lid 2 Wetboek van Strafvordering)

Pv nummer Pl 1514/2006/27579 - 5

Ondergetekende,
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
adres
Postcode
Woonplaats
Nationaliteit
Telefoonnummer1
Telefoonnummer2

verklaart ten aanzien van het hierna vermelde biJ haar inbeslaggenomen voorwerp

Wapen

: Mes
Nadere OmschriJVlnQ : Rood heft met daarin een aansteker
·Rood
Kleur
Kleur bijzonderheden . Met zwarte vlekken
1
Hoeveelheid
anders namelijk:
geen bezwaar te hebben dat dit voorwerp wordt teruggegeven aan de rechthebbende.
Dat deze mag worden vernietigd.
Handtekening:

Bovenstaande verklaring werd afgelegd ten overstaan van mij,
(handtekening)

• • • •IJ. brigadier van Politie Haaglanden .

's-Gravenhage maandag 12 januari 2009

PV11i 11ersle5.0dd. l-11·1999

Haag landen
Bureau Loosduinen
Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage

Gegevensblad Verdachte 1.1
(natuurlijk persoon)

OPSdossier nummer 1514/2006/27579

Naam verdachte
Voorvoegsel(s)
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Taal bij tolk

Woonadres
Plaats
Land
Telefoonnummer1
Telefoonnummer2
GBA-nummer
Tweede adres
Plaats
Land

:- : vrouw

1985

: Poolse

';ii::;;111111:."""""llt.~,_ ._,

1

: Nederland

Parketnummer
Dagvaarding uitgereikt

: nee

Invordering rijbeWijs
Verslaafd

: nee
: nee

Gewoon beslag (94 SV)
Volledig afstand

: ja
: nee

Volledig teruggegeven ~ nee
Vernietigd
ja

Conservatoir beslag (94a SV)
Volledig afstand

: nee
: nee

Volledig teruggegeven . nee

Aanhouding

• 20-05-2006 te 20~ 11 uur
: 20-05-2006 te 20:35 uur
• 20-05-2006 te 20 14 uur

Aankomst plaats verhoor
Voorgeleiding Hovj

Inverzekeringstelling
Verlenging
Voorgeleiding Ovj
Heenzending

te
uur
te
uur
te
uur
: 20-05-2006 te 21:42 uur

GVO gevorderd

: Nee

Doorzoeking
Binnengetreden

OV85. ve~1e 510 lB , 23 november 20~

OvJ

OvJ
OvJ

·

"\

......

Politie Haaglanden

Registratienummer: PL151412006127579 - 8

Onderzoek woning
Naam raadsman
Melding Reclassering
Melding Kinderbescherming

• 20-05-2006
; 20-05-2006

Datum eerste verhoor
Datum laatste vertioor

Betrokken bij Incident
Omschrijving incident
Strafbaar feit

Verklaring verdachte
Pleegdatum
Pleegadres
Pleegplaats, -land

nee
nee

_2 1
Registratienummer PL 1514/2006127579
: Bez.it van wapens en munitie
: art 55 lid 1 'MNM I Voorhanden hebben, vervaardigen. verv., transform
etc wapens eet 1
art 13 lid 1 'NVl/M I Voorhanden hebben vervaardigen, verv. transform .
etc wapens cat 1
· bekent
• op 20-05-2006
· Stationsplein
• 's-Gravenhage ('s-Gravenhage} Nederland

Gebruikt voertuig
Benadeelde
Slachtoffer
Schadebedrag

OV85. versla

~

: €.

1o.18, 23 november 20<M

Schaderegeling

nee

Haag landen
Bureau Loosduinen
Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage
PRO C ES~ERBAALVANVERHOORVERDACHTE

Pv nummer. PL 1514/2006/27579- 1

m1i•••••••••

Op zaterdag 20 mei 2006, te 20:57 uur, werd door
Haaglanden . in bureau Hoefkade, gehoord
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Woonadres
Postcode
: 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
Plaats
: Poolse
Nationaliteit
Telefoon
GBA nummer

brigadier van Politie-

Verdachte is gehoord in:
~ de Nederlandse taal

D andere taal nl
D met de hulp van de tolk
Nadat de verdachte medegedeeld is waarvan deze wordt verdacht en niet tot antwoorden 1s verplicht,
verklaarde deze

[8J Ik ben wel eerder met de politie of justitie in aanraking geweest
Dit was het laatst voor openbare dronkenschap en heb daar een boete voor geKregen van 130 euro ..

[8J Ik heb wel werk.

181 Ik ben werkzaam als horecamedewerker bij • • • • • • • • •
D Ik ontvang een uitkering inzake WW voor een gezinsnorm van ongeveer€
D Ik ben wel verslaafd

netto per maand

Ik gebruik
Ik ben wel bereid de schade te vergoeden.
~ Ik doe afstand van de inbeslaggenomen voorwerpen.

D

U deelt mij mede dat de aansteker met daar in een mesje een verboden wapen is. U vraagt mij of dit
mesje mijn eigendom 1s.
Ja ik ben de eigenaar van dit mesje sinds drie uur.
U vraagt mij hoe 1k aan het mesje/aansteker ben gekomen
Er kwam een Chinese man d
innen die dit soort zaken verkocht. Een klant die aanwezig
was in de cafetaria heeft dtt mesje/aansteker voor 4 euro gekocht Deze klant heeft toen het mesje/
aansteker aan miJ gegeven daar ik die op dat moment nodig had De klant vond mij kennelijk aardig
en ik mocht het mesje/aansteker houden
Na een kleine drie uur kwam de politie binnen en trof dit mesje/aansteker aan De politie vroeg toen
van wie dit mesie/aansteker was. Ik heb toen gezegd dat deze van mij was,
U vraagt mij of ik wist dat dit mesje/aansteker een verboden wapen is

PV\26 , versoe 5.8 36. 4

OktObe~

2005

Politie Haaglanden

Registratienummer. PL 1514/2006/27579 - 1

Nee dat wist ik niet. Als ik geweten had dat het mesje/aansteker een verboden wapen was dan had ik
deze niet aangenomen van de klant.

U vraagt mij of ik weet wie de klant is.
Nee dat weet ik niet.
U vraagt mij of ik de Chinese man ken .
Nee die ken ik niet.
U vraagt mij waarom ik het mesie in de aansteker nodig heb
Ik heb het mesje niet nodig Ik had de aansteker nodig Ik vond het er verder wel leuk uit zien .

U vraagt rnÏJ of ik afstand doe van het mesje/aansteker.
Ja dat doe ik.

Na voorlezing , volhard en ondertekend

(verdachte)
Handtekening

~or mij,
~ op ambtseed

opgemaakt. dit proces-verbaal dat ik sloot en ondertekende
te 's-Gravenhage op maandag 12 januari 2009.

lS

(verbalisant)

PV12t! versie 5 8.36. • oktober 2005

Haag landen
Bureau Loosduinen
Postbus 264

2501 CG 's-Gravenhage

PROCES-VERBAAL

Pv nummer. Pl 1514/2006/27579 - 6

Ik,

brigadier van Politie Haaglanden, verklaar het volgende'

AANLEIDING EN VOORTZETIEN ONDERZOEK
Naar aanleiding van de aanhouding van verdachte
. betreffende overtreding van de
Wet Wapens en Munitie, heb ik, verbahsan14
tJ • • l i na daartoe bekomen opdracht het onderzoek
voortgezet

AANWIJZING VEILIGHEIDSRISICOGEBIED
Tussen 1 januari 2004 en 31 december 2005 werd onderzoek gedaan naar het aantal
(vuur)wapeninc1denten en het aantal geweldsdelicten in de Stationsbuurt te Den Haag en dan met
name in het door Burgemeester en Wethouders van Den Haag als zodanig aangewezen Noodgebied
Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad van Den Haag, op grond van artikel 151b van
de Gemeentewet, gelet op artikel 76c van de Algemene Politieverordening van Den Haag, de
burgemeester de bevoegdheid heeft verleend het gebied, zoals aangeduid in het besluit. nummer
BSD/2006 106 en de in bijlage 7 opgenomen plattegrond, met inbegrip van de daarin gelegen voor het
publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, aan te wijzen als veilighe1dsrisicogebied
Zie voor bijzonderheden de kopieên van het aanwijzingsbesluit preventief fouilleergebied en van de
plattegrond van dat gebied, gevoegd in dit proces-verbaal

BEVEL OFFICIER VAN JUSTITIE
De officier van JUStlt1e heeft gelast dat opsporingsambtenaren tegenover een ieder in het hÎerboven
genoemde gebied dat overeenkomstig artikel 151 b, eerste hd, van de Gemeentewet, door de
Burgemeester als veiligheidsrisicogebied is aangewezen. de bevoegdheden , als genoemd in artikel
50, 51 en 52 van de Wet Wapens en Munitie, kunnen uitoefenen
Deze bevoegdheden zullen in het vervolg van dit proces-verbaal worden aangeduid met "preventief
fouilleren· Deze term wordt ook gebezigd m artikel 76c van de APV van Den Haag
De officier van Justitie heeft gelast dat preventief fouflleren mag plaats vinden op zaterdag 20 mei
2006, van 17:00 uur tot zondag 21 mei 2006, 1 00 uur Het bevel bevat een omschrijving van het
aangewezen gebied, de geldigheidsduur en voorts de feiten en omstandigheden, op grond waarvan
de toepassing van de bevoegdheden tot onderzoek op wapens of munitie noodzakelijk wordt geacht
Zie voor bijzonderheden de kopie van het bevel tot toepassing preventief fouilleren, gevoegd in dit
proces-verbaal

PV71 , v~e 52 o a, 23 Juh 2002

Politie Haaglanden

Registratienummer: PL1514/2006/27579 - 6

~~~~=--~~~~~~~~~~~~~~~~__.:::.,__

AANHOUDING
Op zaterdag 20 mei 2006, te 20 • • uur, werd de verdachte
in perceel Stationsplein
3c te Den Haag aangehouden als >'erdacht van·
• vermoedelijl<e overtreding van artikel 13, lid 1 van de Wet Wapens en Munitie ( verbod een wapen
van categorie I voorhanden te hebben)

OVERBRENGEN , AANKOMST PLAATS ONDERZOEK EN VOORGELEIDING

•

Ter plaatse van de aanhouding is de verdachte op zaterdag 20 mei 2006, te 20 14 uur, geleid voor
, commissaris van politie zijnde hulpofficier van 1ust1tie.
Verdachte is hierna onverwijld overgebracht naar een plaats van onderzoek, politiebureau Hoefkade,
te 's-Gravenhage. Verdachte kwam daar op zaterdag 20 mei 2006 te 20:35 uur aan

De verdachte gaf ten t11de van de voorgeleiding op te zijn
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum :
Geboorteplaats :
Adres
Postcode
· Den Haag
Woonplaats
· Poolse
Nationaliteit

INSLUITINGSFOUILLERING
Voorafgaande aan de insluiting van de verdachte werd een insluitingfouillering toegepast Hierbij werd
niets ter zake dienende aangetroffen

INBESLAGNEMING WAPEN
Het bij de verdachte aangetroffen wapen, werd op grond van artikel 52, hd 1 van de Wet Wapens en
Munitie in beslag genomen.

ONDERZOEK WAPEN
Door de materie deskundig~ brigadier van politie Haaglanden Is voor wat betreft het
aangetroffen wapen een proces-verbaal opgemaakt inzake de Wet Wapens en Munitie. hetgee11
gevoegd 1s in dit proces-verbaal.
Het aangetroffen wapen betrof een aansteker met daarin een mesje dat middels een drukmechanisme
zijdelings naar buiten kwam

Derhalve betrof het een wapen zoals genoemd in artikel 2, lid 1, categorie I onder ( sub categorie) van
de Wet Wapens en Munitie. Ingevolge artikel 13, lid 1 van de Wet Wapens en Munitie is het verboden
een wapen van categone I voorhanden te hebben, hetgeen in artikel 55, lid 1 van de Wet Wapens en
Munitie strafbaar is gesteld als misdrijf.

FOTO WAPEN
Van het In beslag genomen wapen is met een digitale camera een fotografische opname gemaakt
Deze foto is onbewerkt afgedrukt en bij dit proces-verbaal gevoegd.

P\171 , versie~ 2 d.d 23 Jull 2002

Politie Haaglanden

Registratienummer: PL 1514/2006/27579 -6

VERHOOR VERDACHTE
Op zaterdag 20 mei 2006 te 20.57 uur, werd de verdachte
in het politiebureau
Hoefl<:ade gehoord
Zij verklaarde de eigenares te z1Jn van het in beslag genomen mesje/aansteker, Ze wist niet dat het
een verboden wapen was.

AFSTANDSVERKLARING IN BESLAG GENOMEN GOED
Door de verdachte werd een afstandsverklaring ondertekend waarin hij als eigenaar vrijwillig ter
vernietiging afstand deed van het in beslaggenomen mesje/aansteker
Zie daartoe de afstandsverklaring goed gevoegd in dit proces-verbaal

IN VRIJHEID STELLEN VERDACHTE
Op zaterdag 20 mei 2006, te 21 :42 uur, werd de verdachte
op last van • •,
inspecteur van politie zijnde hulpofficier van justitie, in vrijheid gesteld

AFHANDELING IN BESLAG GENOMEN WAPEN
Het tn beslaggenomen mesje/aansteker is inmiddels op de voorgeschreven wijze ter vernietiging
aangeboden .

ANTECEDENTEN VERDACHTE
Bij venficatie in de centrale verwiJZingsindex van het Regiokorps pohtie Haaglanden, bleek dat de
verdachte niet voorkomt ter zake van misdrijf

VERIFICATIE PERSOONSGEGEVENS VERDACHTE
Bij navraag bij het bureau bevolkingsregistratle van de gemeente Den Haag bleken de door de
verdachte opgegeven persoonsgegevens volledig juist te zijn
Haam GBA-nummer luidt • • • • • •

waarvan door mij,
• • • • op ambtseed
Is opgemaakt, dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende
te 's-Gravenhage op 12 januari 2009

(verbalisant)

PVf 11 Y8<'& e 5 2 d d 23 JUii 2002

P d LITIE
Haag landen

Bureau Loosduinen
Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage

Voorblad Dossier
1514/2006/27579 - 9/

OPSdoss1er nummer
Contactpersoon

• • • •19. brigadier, telefoon 0704lm••

Soort Zaak
Dossiervorm

· Algemeen
· Standaard

Omschrijving dossier

· Overtreding Wet Wapen en Munitie

Totaal aantal incidenten: 1
Aantal verdachten
•1
Waarvan minderjarig
Sluitingsdatum dossier : 20-04 -2006
Verzenddatum politie
lnkomstdatum parket

Verdachte volgnummer: 1.1
Naam
Voornamen
Geboortedatum
Crv-nr
Verblijfstatus
Soort incident
Plaats incident
Datum incident

1

• bezit van wapens en rnunltfe
: Stationsplein 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)

: 20-05-2006
ruimte voor barcodesticker en aantekeningen

OV84 1 versie 5.4

e, 12januari 2006

Haag landen

Bureau Loosduinen
Postbus 264
2501 CG 's·Gravenhage

Voorblad per incident
(Zaa ks -parag raaf}

Dossier nummer: 1514/2006/27579 - 12/

INCIDENT-NUMMER
Registratie-Pv nummer
Omschrijving soort incident
Omschrijving strafbaar feit

Pteegdatum
Pleegtijd
Pleegadres
Pleeg plaats/Lokatie
Benadeelde
Slachtoffer

OV74 ver5•e

s 3 6, 121anuao 2005

: 2.1
: PL 1514/2006/27579 - 12
: Bezit van wapens en munitie
: art 55 lid 1 w-NM /Voorhanden hebben, vervaardigen, verv., transform
etc wapens cat 1
art 13 lid 1 w-NM I Voorhanden hebben, vervaardigen , verv., transform
etc wapens cat 1
: op 20-05-2006
: te 2041 uur
: Stationsplein
's-Gravenhage ('s-Gravenhage)

•Ri.,.._,,
Bureau Regionale Recherche • PL 15J2
Postbus 264
2501 CG 's-Gra11enhage

MUTATIEFORMULIER
Pv nummer
:
Type/specificatie ·
:
Datum/tijdstip
.
Plaats
:
Straat
Object
Lokatie aanduiding .
Nadere aanduiding:
Bijzonderheden
:
Projectcode(s)

1514/2007/20801 - 11
Beztt van wapens en munitie
vrijdag 13 april 2007 18.48 uur en vrijdag 13 april 2007 18·52 uur
's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
Huijgenspark

Preventief fouilleeraktie

Verbalisant( en)

Memo
In achterbak grote bijl aangetroffen tijdens preventief fouilleren
aanvulling 551 :
op 22 april overleg geweest met de pps G. • • •Hij besloot dat de bijl kon worden vernietigd

4219 toegevoegd aan registratie 1vm verwerking in pv admin.
Aangehouden verdachte, verdachte
Naam. Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Woonadres
Postcode, Plaats
Telefoon

OV20. vers•e 5 5 46, 12 fuli 2006

: man

Gravenhage ('s-Gravenhage)

Aanhoudingsgegevens
Arrestantnummer
11
Naam
Aanhouding
vnJdag 13 april 2007 18:50 uur
Huijgenspark , 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
Aankomst bureau
vrijdag 13 april 2007 19:01 uur, Bureau Hoefkade
Voorgeleiding
zondag 22 april 2007 18:52 uuç
·nspecteur
Strafbare feiten
:art 27 lid 1 WNM I Het dragen van een of meer wapens van categorie IV
Heenzending
:vrijdag 13 april 2007 22:10 uur

J
1

Voorwerp
Rollen
Nadere OmschriJving
Kleur
Hoeveelheid

: Bijl
: Aangetroffen
: Hakbijl
: Rood

OV20, versie 5 5.46 121uU 2006

"

TIE

......

Bureau Hoefkade - PL1514
Postbus 264

2501 CG 's-Gravenhage

PROCES-VERBAAL Aanhouding

Pv nummer. PL 1514/2007/20801 - 7

Ik,
, verklaar het volgende;
aangehouden vrijdag 13 april 2007 te 18.50 uu r te 's-Gravenhage Huijgenspark
AANHOUDING :
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
adres
Postcode
Woonplaats
Nationaliteit
Telefoonnummer1
Telefoonnummer2

....
: man

E

: 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
: Bulgaarse

REDEN AANHOUDING

181 De aanhouding werd vemcht op grond van artikel
art 27 lid 1 WVVM I Het dragen van een of meer wapens van categorie IV

0
D
0
0

0

De verdachte stond gesignaleerd in het Opsporingsbestand personen welke signalermg bij dit
proces-verbaal is gevoegd.
Op verzoek van
De aanhouding vond buiten heterdaad plaats in opdracht van de OvJ
De aanhouding vond buiten heterdaad plaats en het optreden van de (hulp)officier van justitie kon
niet worden afgewacht.
De OvJ
werd onverwijld van de aanhouding buiten heterdaad in kennis gesteld .

D
DOORZOEKEN PLAATSEN
0 Ter aanhouding van de verdachte is de navolgende plaats: Hu1J9enspark, te 's-Gravenhage, niet
~nde een woning , tegen de wil van de bewoner doorzocht:
LJ met machtiging van de officier van justitie Mr
in het arrondissement 's-Gravenhage.
0 zonder machtiging van een officier van justitie in verband met de dringende noodzakelijkheid
bestaande uit
De officier van justitie Mr.
rn het arrondissement 's-Gravenhage is onverwijld, op
te
uur hiervan in kennis gesteld
DOORZOEKEN WONING

D Ter aanhouding van de verdachte 1s de navolgende plaats·

te 's-Gravenhage,
een woning. tegen de wil van de bewoner doorzocht met een machtiging van de officier van justitie
Mr.
1n het arrondissement 's-Gravenhage
Het proces-verbaal verslag binnentreden ex artikel 12 Grondwet is afzonderlijk opgemaakt en
bijgevoegd.

OVERIGE TENLASTELEGGING(EN)

D Verder wordt deze persoon verdacht van:
PV'll, 11ers:e 5. 5 54, 30 november 200<!

Politie Haaglanden

Registratienummer. PL 1514/2007120801 - 7

REDENEN VAN WETENSCHAP
''Op vrijdag, 13 april 2007, te 18 48 uur. bevond 1k, verbalisant voornoemd, m111n uniform gekleed op
het Huijgenspark te Oen Haag. Ik was belast met het uitoefenen van bevoegdheden, zoals
genoemd in artikel 50, 51 en 52 van de Wet Wapens en Munitie, in het gebied, dat overeenkomstig
artikel 151b, eerste lid, van de Gemeentewet, door de burgemeester als ve1ligheidsrisicogebied
was aangewezen
Ik hield op dat moment een persoon staande .
- Op grond van artikel 52, lid 3 van de Wet Wapens en Munitie werd deze persoon door mij aan Z.1Jn
kleding onderzocht op de aanwezigheid van wapens of munitie.
Ik zag op dat moment dat een persoon als bestuurder reed in een personenauto van het merk Honda,
kleur groen en voorzien van het kenteken • • • •
- Op grond van artikel 51, lid 4 van de Wet Wapens en Mun1t1e vorderde Ik van de bestuurder van het
voertuig dat deze zijn vervoermiddel tot stilstand bracht, dat deze zijn vervoermiddel naar een door
m11 aangewezen plaats overbracht en overeenkomstig onze aanwijzingen ter zake medewerking
verleende. Vervolgens werd door mij op grond van artikel 51 , lid 3 van de Wet Wapens en Munitie
het vervoermiddel van die persoon onderzocht.
Hierbij werd het volgende aangetroffen· 1n de kooferbak werd een grote bijl aangetroffen
De locatie van fouillering ligt binnen het aangewezen ve1lrgheidsrisicogebied
Op vrijdag 13 april 2007, te 18 50uur, werd de verdachte ~p het Huljgenspark te Den Haag
aangehouden als verdacht van·
"
- vermoedelijke overtreding van artikel 27, lid 1 vazn de Wet Wapens en Munitie (verbod een wapen
van categorie IV te dragen) gelet op de aard of de omstandigheden waaronder zij worden
aangetroffen. redelijkerw1is kan worden aangenomen dat zij voor geen ander doel zijn bestemd dan
om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen en die niet onder een van de andere
categorieën vallen
De reden van aanhouding werd aan de verdachte medegedeeld. Voorts werd de verdachte
medegedeeld dat h1J niet tot antwoorden verplicht 1s.
Het b1J de verdachte aangetroffen wapen. werd op grond van artikel 52, lid 1 van de Wet Wapens en
Munitie 1n beslag genomen.
Noot verbalisant: de verdachte werd terstond op straat geleid voor de genoemde hulpofficier van
justitie en vervolgens overgebracht naar het bureau van politie Bureau Hoefkade.
0 Een veihgheidsfoulllering aan de kleding werd toegepast omdat
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen.
0 Ter vaststelling van de ident1te1t van de verdachte 1s een 1dentiteitsfoulllering aan de kleding
toegepast omdat.
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen
D Ten behoeve van het opsporingsonderzoek ts een onderzoek aan de kleding toegepast omdat
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen
VOORGELEIDING
Ter geleiding voor een hu1poff1cier van justitie, werd de verdachte onverwijld overgebracht naar het
bureau van politie Bureau Hoefkade, te s-Gravenhage.
Na aankomst aan het genoemde bureau op Vrijdag 13 april 2007 te 19:01 uur werd de verdachte op
de inspecteur van politie zijnde hulpofficier
zondag 22 april 2007 te 1a·s2 uur geleid voor.
van justitie.
In zijn opdracht is de verdachte in genoemd bureau ingesloten.

Pl/9, ver.;1e 5 5

5'1, 30 november 200<!
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0 Tijdens het transport van de verdachte is gebruik gemaakt van de handboeien omdat
r8I Voorafgaand aan de insluiting van de verdachte 1s een inslu1t1ngsfouillering toegepast.
0
0

Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen.

Ten behoeve van het opsporingsonderzoek 1s in opdracht van de HOvJ

een onderzoek
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen
aan het lichaam toegepast omdat
Een veiligneidsfouillenng aan het lichaam werd toegepast in opdracht van de HOvJ• • • •
omdat
H1erb1j werd niets terzake dienende aangetroffen

INBESLAGGENOMEN
l8l Het volgende goed werd 1n beslag genomen
Voorwerp
Nadere omschrijving
Merk
Type
Materiaal
Kleur
Serienummer
Graveerkode
Hoeveelheid

0

. Bijl
• Hakbijl

: Rood

Een proces-verbaal Kennisgeving van Inbeslagneming werd opgemaakt.

Voorzover voor een zin of ?:insnede het teken
daarin het teken ·x· voorkomt.

D is geplaatst is deze alleen van toepassing indien

waarvan door mij,
. . . . . . . inspecteur van Politie Haaglanden op ambtsbelofte

Is opgemaakt. dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende
te 's-Gravenhage op dinsdag 13 januari 2009.

(verbalisant)

Bureau Hoefkade - PL 1514
Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage

PROCES-VERBAAL EN KENNISGEVING VAN INBESLAGNEMING

Invullen door parketofficier van justitie
Ontvangst parket d.d.
Parketnr.:

Pv nummer. PL 1514/2007/20801 - B

0

Voorlopig proces-verbaal

18) Definitief proces-verbaal

0

Bij parketnr.

Verbalisant:
Naam
Rang
Nummer
Pleeg plaats
Pleegdatum

-

• hoofdagent

· 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
: 13 apnl 2007

VERDACHTE:
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
adres
Postcode
Woonplaats
Nationaliteit
Telefoonnummer1
Telefoonnummer2
GBA nr.:
Constatenng verbalisant: verdachte had het in beslag genomen goed bij zich ten tijde van een aktie
preventief fouilleren
Verklaring verdachte:
D De verdachte erkent het feit te hebben begaan .
18) Anders, te weten: ontkent een strafbaar feit te hebben gepleegd
Beslag:

18) Onder de verdachte

0

Onder een ander dan de veroachte, te weten
Naam
Voornamen

PV49, \'ers1e 5 8 42 23 november 2006
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Adres
Postcode
Woonplaats
Anders. nl,

heb ik verballsant het volgende goed inbeslaggenomen.
Voorwerp
: Bijl
Nadere Omschrijving : Hakbijl
Kleur
: Rood
Hoeveelheid

0

Bij dit proces-verbaal is :

D

Het goed blijft. in afwachting van een beslissing van de officier van justitie tn bewanng m het
politieverzamelgebouw aan de Zichtenburglaan te ·s-Gravenhage.

0

Het geldbedrag van E
1s op
gestort op rekeningnummer
048.08.55 .579 kenmerk BAOO van regiopolltie Haaglanden

0

De voorwerpen genoemd onder nummer.
zijn door mij op
te
uur gedeponeerd bij LASER regio Noordwest te Diemen, Gebouw
Vijverhof, Dalsteindreef 9.

0

afstandsverklaring(en) gevoegd .

De voorwerpen genoemd onder nummer;
zijn in overleg met LASER regio Noordwest te Diemen, teL020-4S53600, door mij op

te

uur
Vervolgbladen.
Bij dit proces-verbaal is

vervolgblad gevoegd

Voorzover voor een zin of zinsnede het teken
daarin het teken ·x- voorkomt

0

is geplaatst is deze alleen van toepassing indien

Gesloten en ondertekend,

••!Il!••••

hoofdagent van Politie Haaglanden op ambtsbelofte

te 's-Gravenhage op dinsdag 13 januari 2009.

Handtekening verbalisant'

Bestemd voor justitie

Verdachte verklaart ter terechtzitting van de Politierechter/Arrondissementsrechtbank te
's-Gravenhage d.d.
afstand te doen van de onder hem inbeslagganomen voorwerpen.
Handteker11r19.

PV49, versie 5 8 '~'. 23 no"emt>er 2ooe

T E
Bureau De Heemstraat
Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage

PROCES-VERBAAL VAN VERHOOR VERDACHTE

Pv nummer PL1514/2007/20801 - 3

Op vrijdag 13 april 2007, te 21 :10 uur, werd door mij
, gehoord
Haaglanden
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Woonadres
Postcode
Plaats
Nationaliteit
Telefoon
GBA nummer

~

·

·····~ hoofdagent van Politie

b

: 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
: Bulgaarse

Verdachte is gehoord in

0 de Nederlandse taal
D andere taal nl
0 met de hulp van de tolk

Nadat de verdachte medegedeeld is waarvan deze wordt verdacht en niet tot antwoorden is verplicht,
verklaarde deze

0
181
181

0
0
0

0

Ik ben wel eerder met de poli!le of justitie in aanraking geweest.
Dit was het laatst voor
Ik heb wel werk.
Ik ben werkzaam als tuinman bij een bedrijf in Oen Haag. Ik ken de man van gezicht. Ik krijg geld van
hem. Ik wil een eigen bedrijf stichten. Ik werk daar nu drie of vier dagen
Ik ontvang een uitkenng inzake WW voor een gezmsnorm van ongeveer€.
netto per maand
Ik ben wel verslaafd
Ik gebruik
.
Ik ben wel bereid de schade te vergoeden.
Ik doe afstand van de inbeslaggenomen voorwerpen .
Verdachte is gehoord met de hulp van een tolk in de Bulgaarse taal via de tolkentelefoon.
Ik verblijf op genoemd adres Ik verblijf daar nu al zo'n tien dagen. Daar wonen vrienden.
Ik hoor van u dat 1k verdacht word van overtreding van de Wapenwet en omdat 1k mij daarmee in een
veiligheidsrisico gebied heb begeven
Ik kom nu al vijf jaar tn Nederland. Ik ben echter niet constant in Neder1and en ga regelmatig terug
naar Bulgarije.
De hamer is achter in de auto, voorzien van het kenteken - - Deze auto 1s niet van mij maar
van mijn vriend
een Turkse man. Ik w~ waar deze man woont Ik denk
ergens bij de Leyweg, nabij het politiebureau bij de lidi. Het adres weet ik zo niet. Ik ker g
Q
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Politie Haaglanden

U vertelt mij dat het strafbaar is dat ik dte hamer of slagbijl, die u mij op de foto toont, daar op die
plaats waar ik ben aangehouden, bij mij te hebben
Ik wist niet dat het strafbaar was Ik wist ook niet dat er een hamer in de kofferbak lag Zoals gezegd
de auto 1s van een vriend Ik weet niet waarvoor m11n vriend die hamer gebruikt
U kunt de man bellen. Ik heb ZIJn telefoonnummer wel bij mij .
Ik mag de auto gebruiken om mee naar mijn werk te rijden . lk gebruik de auto de laatste drie dage11
maar niet continu . Hij maakt zelf ook gebruik van die auto.
Ik wist dus niet dat die hamer of slagbijl 1n de auto lag. Ik kan er ook geen afstand van doen omdat die
j e;."
bijl niet van m1J 1s Ik denk dat die bijl van

g

.•

Na voorlezing , volhard en ondertekend .

....-

(verdachte)
Handtekening

waarvan door mij,

••••~P ambtseed
is opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende
te 's-Gravenhage op dinsdag 13 januan 2009.

(verbalisant)

P\1126 11ers1e 5.8 38, 4 oktober 2005

Bureau Hoefkade-PL1514
Postbus 2~
2501 CG 's-Gravenhage

Proces-verbaal
OPSdossier nummer
Contactpersoon

. 1514/2007/20801 - 61

:a

Soort Zaak
Dossiervorm
Omschrijving dossier
Geleidelijst

2

& brigadier, telefoon: 070-4243162

: Algemeen
: Verkort Dossier

MEERDERJARIG

Sluitingsdatum dossier
Datum binnenkomst parket
Verdachte
Geboortedatum
Incident
Wet/Artikel

70
ez1 van wapens en munitie, gepleegd te ·s-Gravennage ('sGravenhage), tussen vrijdag 13 april 2007 te 18:48 uur en vrijdag 13
april 2007 te 18:52 uur
: art 27 lid 1 WWM I Het dragen van een of meer wapens van categorie
IV

Deze ruimte met beschrijven. Bestemd voor parket.

PV136 , versie 5 ,5 .co, 15 febf\1<111 2007
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Naar aanleiding van de aanhouding van de verdachte heb ik, verballsant8 • • • • • • •
hoofdagent van politie Haaglanden, een onderz~ ingesteld

J

Aanhouding en verhoor verdachte
Op vrijdag 13 april 2007 te 18 50 uur werd de verdachte aangehouden en ter geleiding voor een
hulpofficier van justitie ten spoedigste overgebracht naar het bureau van politie Bureau Hoefkade,
waar hij/zij te vrijdag 13 aprll 2007 19·01 uur aankwam en te zondag 22 april 2007. 18:52 uur voor de
5 Mero geleid. In diens opdracht werd de verdachte ingesloten
hulpofficier van justitie CT
De verdachte werd op vrijdag 13 april 2007 gehoord. Het proces-verbaal van vemoor is bij dit dossier
gevoegd

Beslag
Het volgende goed is

in

beslag genomen:

Voorwerp
: Bijl
Nadere Omschrijving ; Hakbijl
Kleur
. Rood
Hoeveelhetd

0

181
0
0
0

De verdachte heeft afstand gedaan van het goed
Een afstandsverklaring is als bijlage bijgevoegd
De verdachte heeft geen afstand gedaan van het goed
Een proces-verbaal Kennisgeving van Inbeslagname is opgemaakt en als bijlage bijgevoegd

Terwee
De verdachte heeft te kennen gegeven niet bereid of in staat te zijn de schade te vergoeden

SCHADEBEMIODELJNG WET TERWEE
Aangever
heeft in de aangifte aangegeven dat hij schade heeft geleden Deze schade bestaat
Aangever wil wel voor schadevergoeding in aanmerking
uit
en bedraa~veer E
komen en verdacht~JI de door hem veroorzaakte schade wel vergoeden .
geen schadebemiddeling tussen beide partijen tot
Derhalve 1s door mij verbalisantJ
stand gebracht
De schadebemiddeling is getukt.
De schadebemiddeling is mislukt, omdat

g

0
0
0

0

0

SCHADEREGELING WET TERWEE
De schaderegeling die tussen aangever
en verdacht•
afgesproken bestaat uit een
schadevergoeding van €
De betaling door de verdachte heeft contant plaatsgevonden. Het
geld is aan aangever
uitbetaald tegen een bewijs van ontvangst

o

HAU/AUWWW
Na overleg met de pofitieparketsecretaris
is op
aan de verdacht~n
gewaarmerkte kopie van een dagvaarding en een voorgedrukt mededelingenformuher uitgereikt. De
verdachte ondertekende daarvoor een ingevulde akte van uitreiking.
De verdachte dient op
te
uur te verschijnen ter terechtzitting van de politierechter van
het arrondissementsparket te 's-Gravenhage.

HAU , AUWWW en TRANSACTIE
Na overleg met de politieparketsecretaris
is op
aan de verdacht~en transactie,
in de vorm van een schikkingsbedrag van E'
aangeboden, alsmede een gewaarmerkte kopie
van een dagvaarding en een voorgedrukt mededelingenformulier uitgereikt De verdachte
ondertekende daarvoor een ingevulde akte van uitreiking.
De verdachte dient, bij het niet voldoen van het schikkingsbedrag binnen de daarvoor gestelde
betalingstermijn, op
te
uur, te verschijnen ter terechtzitting van de politierechter van het
arrondissementsparket te 's·Gravenhage.
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TOM
~at overkletg met de polititeparketsecrettaris
h.. 1s obp d
ffi aan de ~erdtat.chtt , G
enhoproep
u1 gerei om op
e
uur e verse 11nen IJ e o 1c1er van JUS 11e e s- raven age.

C

TOM en TRANSACTIE
Na overleg met de polttieparketsecretaris
1s op
aan de verdacht~en transactie,
aangeboden .
in de vorm van een beschikkingsbedrag van€
De verdachte dient, bij het niet voldoen van het beschikkingsbedrag binnen de daarvoor gestelde
betalingstermijn op
om
uur te verschijnen bij de officier van justitie te 's-Gravenhage

Opmerkingen
AANWIJZING VEILIGHEIDSRIStCOGEBIED
Tussen 1 Januari 2004 en 31 december 2005 werd onderzoek gedaan naar het aantal
(vuur)wapenincidenten en het aantal geweldsdelicten m de Stationsbuurt te Den Haag en dan met
name m het door Burgemeester en Wethouders van Den Haag als zodanig aangewezen
Noodgebied
Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad van Den Haag, op grond van artikel 151 b van
de Gemeentewet, gelet op artikel 76c van de Algemene Politieverordening van Den Haag, de
burgemeester de bevoegdheid heeft verleend het gebied, zoals aangeauid in hel besluit, nummer
BSD/2006.3500 en de in bijlage 1 opgenomen plattegrond, met inbegrip van de daarin gelegen
voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven , aan te wijzen als
ve11ighe1dsrisicogebied .
Zie voor b1Jzonderheden de kop1een van het aanwijzingsbesluit preventief fou11leergebied en van de
plattegrond van dat gebied, gevoegd in dit proces-verbaal.
BEVEL OFFICIER VAN .JUSTITIE
De officier van justitie heeft gelast dat opsporingsambtenaren tegenover een ieder in het hierboven
genoemde gebied, dat overeenkomstig artikel 151 b, eerste lld, van de Gemeentewet, door de
Burgemeester als veiligheidsrisicogebied is aangewezen, de bevoegdheden 1 als genoemd in artikel
50 51 en 52 van de Wet Wapens en Munitie, kunnen uitoefenen
Deze bevoegdheden zullen in het vervolg van dit proces-verbaal worden aangeduid met "preventief
fouilleren". Deze term wordt ook gebezigd In artikel 76c van de APV van Den Haag
De officier van Justitie heeft gelast dat preventief fouilleren mag plaats vinden op vrijdag 13 april 2007,
van 17 00 uur tot zaterdag 14 april 2007 te 02.00 uur. Het bevel bevat een omschrijving van het
aangewezen gebied , de geldigheidsduur en voorts de feiten en omstandigheden, op grond
waarvan de toepassing van de bevoegdheden tot onderzoek op wapens of munitie noodzakelijk
wordt geacht.
Zie voor bijzonderheden de kopie van het bevel tot toepassing preventief fouilleren, gevoegd in dit
proces-verbaal
PREVENTIEF FOUILLEREN
Op vrijdag, 13 april 2007 te 18 48 uur. werd een persoon staande gehouden op het Huijgenspark te
Den Haag De persoon werd aan zijn kleding onderzocht. Het vervoermiddel van die persoon werd
onderzocht.
Hierbij werd het volgende aangetroffen in kofferbak. een grote btJI
De locatie van fouillering ligt binnen het aangewezen veiligheidsrisicogebied.
De verdachte ontkende zich schuldig te hebben gemaakt aan overtedmg van de Wet Wapens en
Mun1t1e
De personalia van de verdachte werden gecontroleerd met behulp van een geldig en op zijn naam
staand Bulgaars rijbewijs.
INVRIJHEIDSTELLING:
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lnvrljheldstellen
Op vrijdag 13 april 2007 te 22:10 uur werd de verdachte op last van de hulpofficier van justitie, , van
politie Haaglanden , heengezonden
Verdachtegegevens
Naam
Voornamen
· man
Geslacht
Geboortedatum
•
1970
Geboorteplaats
Geboorteland
Woonadres
Postcode
Plaats
's-.Gravenhage (s-GravennageJ
Bulgaarse
Nationaliteit
Telefoon
GBA nummer

"
•--.

Sofinummer
GBA-nummer
Verificatie persoon
Taal bij tolk
Verslaafd
CRV-nr
Verblijfsstatus

· nee

PV13ó, verste 515 40 15 lellfWlr\2007

Politie Haaglanden

0

0

0
0
0
0

Registratienummer; Pl151412007/20801 - 6

OPMERKINGEN VERBALISANT(EN}
In opdracht van de polltieparketsecretaris
werd een
een dagvaarding
een transactievoorstel
geldsom
oproeping voor een taakstrafzitting
opgemaakt en vervolgens uitgereikt aan de verdachte.

Bljlage(n)
Bij dit proces-verbaal zijn gevoegd ·
D 1 proces(sen)-verbaal Kennisgeving van Inbeslagneming
0 1 Afstandsverklaring(en)
D 1 Formulier(en) Wet Terwee
181 een proces-verbaal aanhouding
D 1 proces(sen)-verbaal aangifte
l2?J 1 proces{sen}-verbaal verhoor verdachte
0 1 proces(sen)-verbaal verhoor getuige
0 verwijzingsformuher/afloopbericht HALT
0 JIPH-meldingsformuher
[811 aanwijzing veiligheidsrisicogebieden
1811 last tot het uitoefenen van bevoegdheden, ex artikel 50, 51 en 52 WWM
l2?J 1 proces-verbaal Wet Wapens en Munitie

D
0
D

Met de verdachte werd geen financiêle regeling getroffen.
waarvan door mfJ,

~ op ambtsbelofte
is opgemaakt, dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende
te 's-Gravenhage op dinsdag 13 januari 2009.

(verbalisant)

PV13G, versie !i 15 "o. 111 fllbru11112007

Bureau Regionale Recherche - PL15J2
Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage

MUTATIEFORMULIER
Pv nummer
Type/specificatie ;
Datum/tijdstip
:
Plaats
:
Straat
Object
Lokatie aanduiding;
Nadere aanduiding:
Bijzonderheden
:
Projectcode(s)

151412006/27575 -16
Bezit van wapens en munitie
zaterdag 20 mei 2006 20:00 uur
's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
Van Limburg Stirumstraat
Straat/wegdeel
1 t/m 45
Preventief fouilleren

Verbalisant( en)

Memo
Tijdens de aktie PF werd de VD staande gehouden Tijdens controle bleek dat hij in het bezit was van
een wapenstok.
Hem gehoord en hij krijgt een loop pv.

OV20. versie 5 5 •8, 12 jull 2006

Aanhoudingsgegevens
Arrestantnummer
Naam
Aanhouding
·zaterdag 20 mei 2006 20 05 uur
Van Limburg St.lrumstraat 17 , 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
:zaterdag 20 mei 2006 20 19 uur. Bureau Hoefkade
Aankomst bureau
:zaterdag 20 mei 2006 20: 1 O uur, inspecteur
Voorgeleiding
:art 27 lid 1 WWM I Voorwerp als bedoeld in categone !V Wet wapens en
Strafbare feiten
munitie dragen
:zaterdag 20 mei 2006 23.10 uur
Heenzending
: Wapenstok
Wapen
Aangetroffen
Rollen
Wapenstok met de letters us erop
Nadere OmschnJv1ng
1 stuks
Hoeveelheid
Kan vernietigd worden
Bijzonderheden

OV20, vel"l•e S 5 46 12Jull 2006

H••gl•nden
Bureau Hoefkade
Postbus 264
2501 CG 's-Gravenh1ge

PROCES-VERBAAL Aanhouding

Pv nummer. PL'1514/2006127575 - 7

Wij,
en
, verklaren het volgende
aangehouden 2aterdag 20 met 2006 te 20:05 uur te 's-Gravenhage, Van Limburg Stlrumstraat 17 AANHOUDING :
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
adres
Postcode
Woonplaats
Nationaliteit
Telefoonnummer1
Telefoonnummer2

-man

;• 970

: 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
Nederlandse

REDEN AANHOUDING
~ De aanhouding werd verricht op grond van artikel
art 27 lid 1 WWM I Voorwerp als bedoeld in categorie IV Wet wapens en munitie dragen

0
0
0
0
0
0

De verdachte stond gesignaleerd in het Opsporingsbestand personen, welke signalenng bij dit
proces-verbaal is gevoegd.
Op verzoek van
De aanhouding vond burten heterdaad plaats in opdracht van de OvJ
De aanhouding vond bulten heterdaad plaats en het optreden van de (hulp)officier van justitie kon
niet worden afgewacht
De OvJ
werd onverwijld van de aanhouding buiten heterdaad in kennis gesteld

DOORZOEKEN PLAATSEN

D Ter aanhouding van de verdachte is de navolgende plaats: Van Limburg Stirumstraat 17, te 'sGravenhage, niet zijnde een woning. tegen de wil van de bewoner ooorzocht
O met machtiging van de officier van justitie Mr
in het arrondissement 's·Gravenhage .
0 zonder machtiging van een officier van 1usut1e in verband met de dringende noodzakelijkheid
bestaande uit
in het arrondissement 's-Gravenhage is onverwijld, op
De officier van justitie Mr.
te
uur hiervan in kennis gesteld .

DOORZOEKEN WONING
0 Ter aanhouding van de verdachte is de navolgende plaats,
• te ·sGravenhage, een woning tegen de wit van de bewoner doorzocht met een machtiging van de
in het arrondissement 's-Gravenhage .
officier van justitie Mr.
Het proces-verbaal verslag binnentreden ex artikel 12 Grondwet is afzonderlijk opgemaakt en
bijgevoegd .
OVERIGE TENLASTELEGGING(EN)
Verder wordt deze persoon verdacht van:

0

PV9. v9l'Stt 6 5 6'1 , 30 november 20().t

Politie Haaglanden

Registratienummer: PL 1514/2006/27575 - 7

REDENEN VAN WETENSCHAP
· Op zaterdag 20 mei 2006, te 20 00 uur, bevonden wij, verbalisanten voornoemd, ons in uniform
gekleed op de Van Limburg Stirumstraat ter hoogte van perceel 17 te Den Haag Wy waren belast
met het uitoefenen van bevoegdheden, zoals genoemd in artikel 50, 51 en 52 van de Wet Wapens
en Munitie, in het gebied, dat overeenkomstig artikel 151 b, eerste lid, van de Gemeentewet. door
de burgemeester als veilighe1dsrisicogeb1ed was aangewezen
De locatie ligt binnen het aangewezen ve1llgheidsrisicogebied.
Wij zagen op dat moment dat een persoon als bestuurder reed in een personenauto van het merk
Mitsubitsu, type Galant, kenteken
kleur grijs.
- Op grond van artikel 51, lid 4 van de Wet Wapens en Munitie vorderden wij van de bestuurder van
het voertuig dat deze zijn vervoermiddel tot stilstand bracht, dat deze zijn vervoermiddel naar een
door ons aangewezen plaats overbracht en overeenkomstig onze aanwijzingen ter ~ake
medewerking verleende . Vervolgens werd door ons op grond van artikel 51 , lid 3 van de Wet
Wapens en Munitie het vervoermiddel van die persoon onderzocht.
Hierbij werd het volgende aangetroffen· een wapenstok naast de versnellingspook
Op zaterdag 20 mei 2006, te 20 09 uur, werd de verdachte
op de Van Limburg
Stirumstraat ter hoogte van perceel 17 te Den Haag aangehouden als verdacht van:
- vermoedelijke overtreding van artikel 27, lid 1 van de Wel Wapens en Munitie (verbod een wapen
van categone IV te dragen)
De reden van aanhouding werd aan de verdachte medegedeeld Voorts werd de verdachte
medegedeeld dat hij niet tot antwoorden verphcht is.
Het bij de verdachte aangetroffen wapen, werd op grond van artikel 52. lid 1 van de Wet Wapens en
Munitie in beslag genomen.
Noot verbalisanten· de verdachte werd ter stond op straat geleio voor de genoemde hulpofficier van
justitie en vervolgens overgebracht naar het bureau van polltre Bureau Hoefkade.

0
0
0

Een veiligheidsfouillering aan de kleding werd toegepast omdat
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen.
Ter vaststelling van de identiteit van de verdachte is een identiteitsfouillering aan de kleding
, Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen
toegepast omdat:
Ten behoeve van het opsporingsonderzoek 1s een onderzoek aan de kleding toegepast omdat
Hierbij werd mets terzake dienende aangetroffen.

VOORGELEIDING
Ter geleiding voor een hulpofficier van justitie, werd de verdachte onverwijld overgebracht naar het
bureau van politie Bureau Hoefkade te 's-Gravenhage.
Na aankomst aan het genoemde bureau op zat~i 2006 te 20:19 uur werd de verdachte op
zaterdag 20 mei 2006 te 20· 10 uur geleid voor. - - de inspecteur van politie zijnde
hulpofficier van justitie
In zijn opdracht is de verdachte in genoemd bureau ingesloten

0 Tijdens het transport van de verdachte Is gebruik gemaakt van de handboeien omdat
f8I Voorafgaand aan de insluiting van de verdachte is een insluitingsfouillering toegepast.
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen.

PV9, ll'l!rsle 5 5.5"4 , 30 november 2004
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Politie Haaglanden

0
0

Ten behoeve van het opsporingsonderzoek is in opdracht van de HOvJ ~en
onderzoek aan het lichaam toegepast omdat
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen
Een veiligheidsfouillering aan het lichaam werd toegepast in opdracht van de
omdat
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen.

HOvJ.m•••1t

INBESLAGGENOMEN
0 Het volgende goed werd in beslag genomen
Wapen
Nadere omschrijving
Merk
Type
Kleur
Kaliber
Hoeveelheid

0

: Wapenstok
: Wapenstok met de letters us erop

: 1 stuks

Een proces-verbaal Kennisgeving van Inbeslagneming werd opgemaakt.

Voorzover voor een zin of zinsnede het teken
daann het teken "x" voorkomt.

0

1s geplaatst 1s deze alleen van toepassîng indien

waarvan door ons,
agent van Politie Haaglanden op ambtseed
gent van Politie Haaglanden op ambtseed

••lé

is opgemaakt, d1t proces-verbaal, dat wij sloten en ondertekenden
te 's-Gravenhage op maandag 12 januari 2009.

(verbalisanten)

Haag landen

Bureau De Heemstraat
Postbus 264
2501 CG 's-Gra\lenhage

AFSTANDSVERKLARING GOED

Pv nummeL PL1514/2006/27575 - 3

• • • •,.hoofdagent van Politie Haaglanden .

Ten overstaan van

verklaart ondergetekende
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Laatst bekende
adres
Postcode
Plaats
Nationaliteit
Telefoon
GBA nummer

:_ ,

: 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
: Nederlandse

=
-

hierbij als eigenaar, ter vernietiging, vrijwilltg afstand te doen van het hieronder genoemd goed
Wapen
Nadere Omschrijving
Hoeveelheid

: Wapenstok
: Wapenstok met de letters us erop
• 1 stuks

's-Gravenhage, maandag 12 januari 2009

Handtekening.

Haag landen
Bureau De HeemstJBat
Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage

Gegevensblad Verdachte 1.1
(natuurlijk persoon)

OPSdossier nummer. 1514/2006/27575

Naam verdachte
Voorvoegsel(s}
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Taal bij tolk
Woonadres
Plaats
Land
Telefoonnummeri
Telefoonnummer2
GBA-nummer
laatst bekende adres
Plaats
Land

·- .

=&

; man

:~nhage ('s-Gravenhage)
: ~urave1

:·--

~~e ('s-Gravenhage}
: Nederland

Parketnummer
Dagvaarding uitgereikt

. nee

Invordering rijbewijs
Verslaafd

: nee
: nee

Gewoon beslag (94 SV)
Volledig afstand

: J2
: nee

Volledig teruggegeven : nee
Vernietigd
·Ja

Conservatoir beslag (94a SV)
Volledig afstand

: nee
: nee

Volledig teruggegeven : nee

Aanhouding
Aankomst plaats verhoor
Voorgeleiding Hovj

: 20-05-2006 te 20:05 uur
: 20-05-2006 te 20: 19 uur
: 20-05-2006 te 20: 10 uur

te

Inverzekeringstelling
Verlenging
Voorgeleiding OvJ
Heenzending
GVO gevorderd
Doorzoeking
Binnengetreden

OV85 ver11e 5 10.111, :!3 novembllf 700.C

te
te
te
: Nee

uur
uur
uur
uur

OvJ

•

OvJ
OvJ

.

Registratienummer. PL 1514/2006/2757 5 - 8

Politie Haaglanden

Onderzoek woning
Naam raadsman
Melding Reclassering
Melding Kinderoescilerming

: nee
. nee

Datum eerste verhoor
Datum laatste verhoor

~ 20-05-2006
• 20-05-2006

Betrokken bij incldent:
Omschrijving Incident
Strafbaar feit
Verklaring verdachte
Pleegdatum
Pleegadres
Pleeg plaats. -land
Gebrulk1 voertuig
Benadeelde
Slachtoffer
Schadebedrag

: 2. 1

Registratienummer • Pl 151412006/27575
• Bezit van wapens en munitie
• art 27 lid 1 WNM I Het dragen van een of meer wapens van categorie IV
: bekent
: op 20-05-2006
: Van Limburg Stirumstraat
: 's-Gravenhage ('s-Gravenhage) Nederland

:e

Schaderegeling

nee

p

~L

1T 1 E

Haag landen

Bureau De Heemstraal
Postbus 264
2501 CG 's-Gravonhnge

Inhoudsopgave
OPSdoss1er nummer; 1514(2006127575/ - 11/
Vanaf pagina
1
2

Voorblad
Inhoudso pgave
0

Algemene-Parag raaf

0 ,1
02

Relaas Pv vanAfslandsverklanng Goederen

1

Verdachte-Paragraaf

1. 1

U .1

.....-

Vanaf pagina

wapen slok

3
6
Vanaf pagina

1970)

~Verdachte (Natuurlijk

1.1.2

Persoon)
Aanhouding

2

Zaaks-Paragraaf

2.1

Bezit van wapens en munitie
1501/2006127575, 20-5-2006

2.1 .1
2 .1 2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

Voorblad Per Incident
Pv,Verhoor Verdachte
Overig Formulier
Overig Formulter
Overig Formulier

2.1 6

Overig Formulier

De laatste bladzijde van dit dossier heeft nummer 22

7
idem

9

Vanaf pagina
Van Limburg Stirumstraat
's-Gravenhage ('sGravenhage)

12

13
omschrijving wapenstok
foto wapenstok
aanwijzing risico gebied en
plattegrond
bevel tot toepassing
fouilleren

15
17

18
21

. Haaglanden
Bureau De Heemstraat
Postbus 264

2501 CG 's-Gravenhage

PROCES-VERBAAL VAN VERHOOR VERDACHTE

Pv nummer. PL 1514/2006127575 - 2

Op zaterdag 20 mei 2006 , te 20:41 uur werd door mij ,
hoofdagent van Politie Ha
.
landen in het bureau van politie De Hoefkade te 's-Gravennagé; gehoord
Naam
~
Voornamen
.
Geslacht
: man
1970
Geboortedatum
;"
Geboorteplaats
Geboorteland
Laatst bekende
adres
Postcode
: 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
Plaats
: Nederlandse
Nationaliteit
Telefoon
GBA nummer

;- -

Verdachte is gehoord in

181 de Nederlandse taal
D andere taal nl
D met de hulp van de tolk

Nadat de verdachte medegedeeld is waarvan deze wordt verdacht en niet tot antwoorden is verplicht,
verklaarde deze

181 Ik ben wel eerder met de politie of justitie in aanraking geweest
Dit was volgens mij in 2003

D Ik heb wel werk
f8I Ik ben werkzaam als
bij
181 Ik ontvang een uitkering inzake WW voor een alleenstaande van ongeveer E
D Ik ben wel verslaafd .
D
f81

890,00 netto per maand

Ik gebruik
•
Ik ben wel bereid de schade te vergoeden
Ik doe afstand van de inbeslaggenomen voorwerpen.

Dik gedrukte zinnen zijn de vragen van mij verbalisant.
Dun gedrukte zinnen zijn de antwoorden van de verdachte.
U bent aangehouden voor met betrekking tot de Wet Wapens en Munitie.
Ja, dat klopt Ik ben zelf op de hoogte van de wet en regelgeving ik werkte bij een beve1hgingsbedrijf.
Zodoende weet ik wat af van de Wet Wapens
Van wie is de auto?
De auto 1s van mij.
Wat deed de wapenstok In de auto?
Die heb ik al vijf (5) jaar in mijn bezit

PVt 26 11era1e 5 8 36 4 oktober 2005
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~~~~~~~~~~~~~~~-='--~~~~~~~~~~~~~

Waarom lag de wapenstok daar?
Ik ben in het verleden wel eens bedreigd met een nies en een pistool. Zodoende hao Ik hem blJ ml}
Een soort van ve1hg gevoel zeg maar, op mijn wer1<gebied.
Hoe bedoelt u dat?
Beveiliging is mijn beroep. Ik heb vele aanhoudingen verricht ter zake diefstal en vernieling of zo
Daardoor werd ik ook vaak bedreigd van 1ik zie je buiten wel Daarom had ik hem in mijn auto liggen
Ik heb hem nooit bij mij gedragen.
Hoe komt u aan deze wapenst ok?
Heb ik gehaald in de winkel. Een dumpzaak Vijf (5)jaar geleden.
Waarom had u deze w ape nstok blj u?
Zoals ik al verklaard heb. Voor mijn veiligheid.
Wist u dat het bezit van deze wapenstok v erboden was?
Ja dat wist ik Maar gnlukk19 heb ik hem nooit gebruikt of moeten gebruiken

Wilt u nog wat verklaren?
Nee that's it

Na voorlezing, volhard en ondertekend .

(verdachte)
Handtekening

waarvan door mij,
op ambtseed

is opgemaakt. dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende
Ie 's-Gravenhage op maandag 12 januan 2009.

(verbalisant)

PV12&. ve1$1e 5 6 36, ~°'.!Ober 2005

Ha•glanden
Bureau De Hcemstraat
Pot.1bus26-4
2501 CG '$-Gravennage

PROCES-VERBAAL

Pv nummer: PL1514/2006/27575 - 4

Ik, • • • • • • • • • • • • • hoofdagent van Politie Haaglanden, verklaar het volgende ·
AANWIJZING VEILIGHEIDSRISICOGEBIED
Tussen 1 januan 2004 en 31 december 2005 werd onderzoek gedaan naar het aantal
(vuur)wapenincidenten en het aantal geweldsdelicten in de Stationsbuurt te Den Haag en dan met
name in het door Burgemeester en Wethouders van Den Haag als zodanig aangewezen Noodgebied.
Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad van Oen Haag, op grond van artikel 151 b van
de Gemeentewet, gelet op artikel 76c van de Algemene Politieverordening van Oen Haag , de
burgemeester de bevoegdheid heeft verleend het gebied, zoals aangeduid in het besluit, nummer
BSD/2006 106 en de in bljlage 7 opgenomen plattegrond, met Inbegrip van de daann gelegen voor het
publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, aan te wijzen als veihgheidsrisicogebied
Zie voor bijzonderheden de l<opieèn van het aanw1Jzingsbeslu1t preventief foullleergebied en van de
plattegrond van dat gebied, gevoegd in dit proces-verbaal.
BEVEL OFFICIER VAN JUSTITIE
De officier van justitie heeft gelast dat opsporingsambtenaren tegenover een leder m het hierboven
genoemde gebied, dat overeenkomstig artikel 151b, eerste lld, van de Gemeentewet, door de
Burgemeester als ve1lighe1dsrisicogebied is aangewezen, de bevoegdheden, als genoemd in artikel
50, 51 en 52 van de Wet Wapens en Munitie, kunnen uitoefenen .
Deze bevoegdheden zullen in het vervolg van dit proces-verbaal worden aangeduid met "preventief
fouilleren" De.ze term wordt ook gebezigd In artikel 76c van de APV van Den Haag
De officier van justitie heeft gelast dat preventief fouilleren mag plaats vinden op zaterdag 20 mei
2006, van 17:00 uur tot zondag 21 mei 2006, 1:00 uur. Het bevel bevat een omschrijving van het
aangewezen gebied, de geldigheidsduur en voorts de feiten en omstandigheden, op grond waarvan
de toepassing van de bevoegdheden tot onderzoek op wapens of munitie noodzakelijk wordt geacht
Zie voor bijzonderheden de kopie van het bevel tot toepassing preventief fouilleren, gevoegd in dit
proces-verbaal.
PREVENTIEF FOUILLEREN
Op zaterdag 20 mei 2006, te 20.05 uur werd een persoon staande gehouden op de
van Limburg Stlrumstraat te Den Haag
De persoon werd aan zijn kleding onderzocht. Het vervoermiddel van die persoon werd onderzocht.
Hierbij werd het volgende aangetroffen een (1) wapenstok . De locatie van fouillering ligt binnen het
aangewezen veiligheidsrisicogebied
AANHOUDING
Op zaterdag 20 mei 2006, te 20·05 uur, werd de verdachte
op de van Limburg Stirum te
Den Haag aangehouden als verdacht van vermoedelijke overtreding van artikel 27, lid 1 van de Wet
Wapens en Munitie ( verbod een wapen van categorie IV te dragen).

Pl/71 Vetllle !'i :? d .I:! 23 juli 2002

Polrtle Haaglanden
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OVERBRENGEN! AANKOMST PLAATS ONDERZOEK EN VOORGELEIDING
Ter geleiding voor een hulpofficier van Justitie werd de verdachte onverwijld overgebracht naar een
plaats van onderzoek, politiebureau Hoefkade te 's-Gravenhage
Na aankomst aan het genoemde bureau op zaterdag 20 mei 2006, te 20:19 uur werd de verdachte op
zaterdag 20 mei 2006, te 20:10 uur voorgeleid aan de Inspecteur van polrtie~ijnde
hulpofficier van justitie,
De verdachte gaf ten tijde van de voorgeleiding op te zijn:
Naam
Voornamen
Geslacht
. man
1970
Geboortedatum. "
Geboorteplaats : ~
Adres
Postcode
Woonplaats
Nationalfte1t

·:iiii••

's-Gravenhage
Nederlandse

INSLUITINGSFOUILLERING
Voorafgaande aan de insluiting van de verdachte werd een insluitingfouillering toegepast Hierbij werd
niets ter zake dienende aangetroffen.
INBESLAGNEMING WAPEN
Het bij de verdachte aangetroffen wapen, wero op grond van artikel 52, lid 1 van de Wel Wapens en
Munitie in beslag genomen. Een proces-verbaal en kennisgeving van inbeslagneming werd
opgemaakt.
ONDERZOEK WAPEN
Door
hoofdagent van politie Haaglanden is voor wat betreft het aangetroffen
wapen een proces-verbaal opgemaakt inzake de Wet Wapens en Munitie, hetgeen gevoegd is in dit
proces-verbaal .
Het aangetroffen wapen betrof een wapenstok
Derhalve betrof het een wapen zoals genoemd in artikel 2, lid 1, categorie IV sub 3 van de Wet
Wapens en Munitie. Ingevolge artikel 27, lid 1 van de Wet Wapens en Munitie is het verboden een
wapen van categorie IV te dragen hetgeen ln artikel 54 van de Wet Wapens en Munitie strafbaar it.
gesteld als overtreding .
FOTO WAPEN
Van het in beslag genomen wapen 1s met een digitale camera een fotografische opname gemaakt
Deze foto is onbewerkt afgedrukt en bij dit proces-verbaal gevoegd .
VERHOOR VERDACHTE
Op zaterdag 20 mei 2006 te 20 41 uur. werd de verdachte
in het politiebureau Hoefl<ade
gehoord .
Verdachte verklaarde dat hij de wapenstok bij zich had voor zijn eigen veiligheid .
AFSTANDSVERKLARING IN BESLAG GENOMEN GOED
Door de verdachte werd een afstandsverklarîng ondertekend waarin hij als eigenaar vrijwillig ter
vernietiging afstand deed van het in beslaggenomen wapenstok
Zie daartoe de afstandsverklaring goed, gevoegd in dit proces-verbaal.

PV71 , ver1le 5 2 d d 23 Juli 2002

Politie Haaglanden

Registratienummer PL 151412006/27575 - 4

APART OPMAKEN PROCES-VERBAAL ONGELDIG RIJBEWIJS

De verdachte reed in een personenauto terwijl zijn rijbewijs ongeldig was verklaard .
Van deze gedraging word een apart proces-verbaal opgemaakt.
IN VRIJHEID STELLEN VERDACHTE

Op zaterdag 20 mei 2006, te 23:10 uur, werd de verdachte. . . . . op last van _ _ . .
Inspecteur van politie ~ijnde hulpofficier van ~îjheîd geste1a:------AFHANDELING IN BESLAG GENOMEN WAPEN

De in beslaggenomen wapenstok is inmiddels op de voorgeschreven wijze ter vernietiging
aangeboden

ANTECEDENTEN VERDACHTE
Bij venficat1e In de centrale verwijzingsindex van het Regiokorps politie Haaglanden, bleek dat de
verdachte WEL voorkomt ter zake van misdrijf
VERIFICATIE PERSOONSGEGEVENS VERDACHTE

Bij navraag bij het bureau bevolkingsregistratie van de gemeente 's-Gravenhage bleken de
persoonsgegevens juist te zijn.
Zijn GBA-nummer luidt: -

~

. . . . _ . ,op ambtseed

is opgemaakt, dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende
te 's-Gravenhage op 12 januari 2009.

(verbalisant}

PV71, ver.Ie 5 2 d o 23 Juli 2002

Haag landen

Bureau De Heemstraat
Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage

Voorblad Dossier
OPSdoss1er nummer
Contactpersoon

: 1514/2006/27575- 9/
• • • • • • • hoofdagent, telefoon 070-41111119

Algemeen
Standaard

Soort Zaak
Dossiervorm
Omschrijving dossier

. bij zich hebben van een wapenstok

Totaal aantal incidenten : 1
Aantal verdachten
:1
Waarvan minderjarig
Sluitingsdatum dossier : 20-05-2006
Verzenddatum politie
lnkomstdatum parket

Verdachte volgnummer: 1.1
Naam
Voornamen
Geboortedatum
Crv-nr
Verblijfstatus
Soort incident
Plaats incident
Datum incident

bezit van wapens en munitie
Van Limburg Stirumstraat 2515 PA 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)

20-05-2006
ruimte voor barcodesticker en aantekeningen

OVIM, 11err.le 5 4

e, 12 )a"uan 2006

Haag landen

Bureau De Heemstraat
Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage

Voorblad per incident
(Zaaks-paragraaf)

Dossier nummer: 1514/2006/27575 - 10/

INCIDENT-NUMMER
Registratie-Pv nummer
Omschrijving soort incident
Omschrijving strafbaar feit

:
:
:
:

Pleegdatum
Pleegtijd
Pleegadres
Pleeg plaats/Lokatie
Benadeelde

:
:
:
:

Slachtoffer

OVT'1 , veBie 6 3 e

1~

jariuan 2008

2.1
PL 1514/2006/27575 - 10
Bezit van wapens en munitie
art 27 lid 1 WWM I Het dragen van een of meer wapens van categorie
IV
op 20-05-2006
te 20:00 uur
Van Limburg Stirumstraat
2515 PA 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)

~

,•

P~' L 1T1 E
H••glanden

Bureau Regionale Recherche • PL 15J2

Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage

MUTATIEFORMULIER

Pv nummer
Type/specificatie :
Datum/tijdstip
:
Plaats
:
Straat
Object
Lokatie aanduiding:
Nadere aanduiding·
Bijzonderheden
:
Projectcode(s)

1514/2006/27561 -12
Bezit van wapens en munitie
zaterdag 20 mei 2006 18.53 uur
's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
Stationsplein 5 B

Preventief toullleren

Verbalisant( en)

Memo
verdachte aangehouden tijdens preventief fouilleeractie in Stationsplein 5b. Had 1 vlindermes in zijn
binnenzak. Verdachte bekende het feit, komt niet voor. Deed afstand van het mes. pv in principe af .
Loopzaak.

Aangehouden verdachte, verdachte
Naam, Voornamen
Geslacht
man
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Gba-adres
Postcode, Plaats
Telefoon

Aan houdinqsgegevens
Arrestantnummer
Naam
Aanhouding

"

Aankomst bureau
Voorgeleiding
Strafbare feiten
Heenzending

OV20 , versie 5 . 5 46, ·12 Juli 2006

zaterdag 20 mei 2006 18:53 uur
Stationsplein 5 , 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
zaterdag 20 mei 2006 19:05 uur, Bureau Hoefkade
zaterdag 20 mei 2006 18:57 uur,
nspecteur
art 27 lid 1 WWM I Het dragen van een voorwerp van de categorie IV onder
7° van de w.NM
zaterdag 20 mei 2006 20:26 uur

Wapen

: Vlindermes

Rollen

: Aange~offen , betrokken

Kleur
Hoeveelheid
Bijzonderheden

: Zwart
•1
Mes kan vernietigd worden.

OV20, versie ~ .6 AO, 12 jull 2006

Haag landen
Bureau Hoefkade

Postbus264
2501 CG 's-Gravenhage

PROCES-VERBAAL Aanhouding

Pv nummer: PL 1514/2006/27561 - 5

Ik
, verklaar het volgende.
aangehouden zaterdag 20 mei 2006 te 18:54 uur te 's-Gravenhage, Stationsplein 5
AANHOUDING :
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
adres
Postcode
Woonplaats
Nationaliteit
Telefoonnummer1
Telefoonnummer2

: Leidschendam (Leidschendam-Voorburg)
_Nederlandse

REDEN AANHOUDING
(gl De aanhouding werd verricht op grond van artikel
art 27 lid 1 WWM I Het dragen van een voorwerp van de categorie IV onder 7° van de VVWM

0
0

0

0

O
0

De verdachte stond gesignaleerd in het Opsporingsbestand personen , welke signalering bij dit
proces-verbaal is gevoegd
Op verzoek van
De aanhouding vond buiten heterdaad plaats in opdracht van de OvJ
De aanhouding vond buiten heterdaad plaats en het optreden van de (hulp)officier van justitie kon
niet worden afgewacht
De OvJ
werd onverwijld van de aanhouding buiten heterdaad in kennis gesteld

DOORZOEKEN PLAATSEN
0 Ter aanhouding van de verdachte is de navolgende plaats: Statlonsplein 5, te 's-Gravenhage, niet
zijnde een woning, tegen de wil van de bewoner doorzocht:
met machtiging van de officier van justit1e Mr.
In het arrondissement 's-Gravenhage.
0 zonder machtiging van een officier van justitie in verband met de dringende noodzakelijkheid
bestaande uit
De officier van justitie Mr.
In het arrondissement ·s-Gravenhage is onverwijld, op
te
uur hiervan In kennis gesteld.

0

DOORZOEKEN WONING
0 Ter aanhouding van de verdachte is de navolgende plaats.
te
Leidschendam, een woning, tegen de wil van de bewoner doorzocht met een machtiging van de
in het arrondissement 's-Gravenhage.
officier van justitie Mr.
Het proces-verbaal verslag binnentreden ex artikel 12 Grondwet is afzonderlijk opgemaakt en
bijgevoegd.
OVERIGE TENLASTELEGGING(EN)
Verder wordt deze persoon verdacht van.

0

PW, ve"le 5.5 54, 30 november 2004

Politie Haaglanden

Registratienummer: PL 1514/2006/27561 - 5

REDENEN VAN WETENSCHAP
•Op zaterdag 20 mei 2006 te 18.53 uur, bevond ik, verbalisant voornoemd, mij in uniform gekleed in
perceel Stationsplein 5b te Den Haag. Ik was belast met het uitoefenen van bevoegdheden, zoals
genoemd in artikel 50, 51 en 52 van de Wet Wapens en Munitie, in tiet gebied dat overeenkomstig
artikel 151 b, eerste lid, van de Gemeentewet, door de burgemeester als veilighe1dsrisicogebied
was aangewezen .
Ik hield op dat moment een persoon staande
- Op grond van artikel 52, lid 3 van de Wet Wapens en Munitie werd deze persoon door mij aan zijn
kleding onderzocht op de aanwezigheid van wapens of munitie
Hierbij werd het volgende aangetroffen
In de jaszak van de verdachte trof ik een vlindermes met zwarte metalen handvaten aan
De locatie van fouillering ligt blnnen het aangewezen ve11ighe1dsnslcogebîed
Op zaterdag 20 mei 2006, te 18.54 uur, werd de verdachte
Haag aangehouden als verdacht van:

1perceel Stationsplein 5b te Den

-vermoedelijke overtreding van artikel 27, lid 1 van de Wet Wapens en Mun1t1e (verbod een wapen
van categone IV te dragen)
De reden van aanhouding werd aan de verdachte medegedeeld Voorts werd de verdachte
medegedeeld dat hij niet tot antwoorden verplicht is .
Het bij de verdachte aangetroffen wapen, werd op grond van artikel 52, hd 1 van de Wet Wapens en
Munitie in beslag genomen.
Noot verbalisant: de verdachte werd ter stond om 18 57 uurop straat geleid voor de genoemde
hulpofficier van justitie en vervolgens overgebracht naar het bureau van politie Bureau Hoefkade.
0 Een veiligheidsfouillering aan de kleding werd toegepast omdat
Hierbij werd mets terzake dîenende aangetroffen
0 Ter vaststelling van de identiteit van de verdachte 1s een 1dentite1tsfouillering aan de kleding
toegepast omdat:
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen.
0 Ten behoeve van het opsporingsonderzoek is een onderzoek aan de kleding toegepast omdat
. Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen.
VOORGELEIDING
Ter geleiding voor een hulpofficier van JUstitte, werd de verdachte onverwijld overgebracht naar het
bureau van politie Bureau Hoefkade, te 's-Gravenhage .
Na aankomst aan het genoemde bureau op zaterdag 20 mei 2006 te 19;05 uur werd de verdachte op
zaterdag 20 mei 2006 te 18:57 uur geleid voor
de inspecteur van poht1e zijnde
hulpofficier van justitie .
In zijn opdracht 1s de verdachte in genoemd bureau ingesloten .

5

0 Tijdens het transport van de verdachte 1s gebruik gemaakt van de handboeien omdat
r.81 Voorafgaand aan de insluiting van de verdachte is een insluitingsfou1llenng toegepast.
0

0

Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen
Ten behoeve van het opsporingsonderzoek is in opdracht van de HOvJ
een
onderzoek aan het lichaam toegepast omdat
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen.
Een veiligheidsfoulllering aan het lichaam werd toegepast in opdracht van de HOvJ· · · · ·
omdat
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen

INBESLAGGENOMEN

PVS venife 5 5 .54 . '30 novembe1~o~

Politie Haaglanden
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0

Het volgende goed werd in beslag genomen

0

Een proces-verbaal Kennisgeving van lnbeslagnemlng werd opgemaakt

Voorzover voor een zin of zinsnede het teken
daarin het teken ·x· voorkomt.

0

is geplaatst Is deze alleen van toepassing indien

waarvan door mij,
• • • • • •. brigadier van Politie Haagfanden op ambtsbelofte

is opgemaakt, dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende
te 's-Gravenhage op maandag 12 januari 2009

(verbalisant)

Plli \11!rsie 5 5

~.

30 l)Olremoer 2004

c Haaglanden

Bureau Rijswijk

Postbus 5200
2280 HE Rijswiîk

AFSTANDSVERKLARING GOED

Pv nummer. PL 1514/2006/27561 - 2

Ten overstaan van: • • • • • • • • • • • • • • •" . brigadier van Politie Haaglanden .

verklaart ondergetekende
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Woonadres
Postcode
Plaats
Nationaliteit
Telefoon
GBA nummer

.-.
:._

·-

: Leidschendam (Leidschendam-Voorburg)
: Nederlandse

hierbij als eigenaar, ter vernietiging vrijwillig afs tand te doen van het hieronder genoemd goed

1 vlindermes, handvat kleur zwart
Rijswijk maandag 12 januari 2009

Handtekenin~

P\1\4

\'!nle 5.0 d d 1-1 1-1999

Haag landen
Bureau Rijswijk
PO!ilbut 5200
2280 HE Rijswijk

Gegevensblad Verdachte 1.1
(natuurlijk persoon)

OPSdossier nummer: 151412006/27561

Naam verdachte
Voorvoegsel(s)
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Taal biJ tolk

Woonadres
Plaats
Land
Telefoonnummer1
Telefoonnummer2
GBA-nummer
Tweede adres

3
:911t

: man
: . . .1989

: Nederlandse

~ "Leidschendam (Leidschendam-Voorburg)
: Nederland

Plaats

land
Parketnummer
Dagvaarding uitgereikt

: nee

Invordering rijbewijs
Verslaafd

·nee
: nee

Gewoon beslag (94 SV)
Volledig afstand

· ja
· ja

Conservatoir beslag (94a SV)
Volledig afstand

Aanhouding
Aankomst plaats verhoor
Voorgeleiding Hovj

Inverzekeringstelling

nee
nee

Volledig teruggegeven : nee
Vernietigd
: Ja
Volledig teruggegeven : nee

: 20-05-2006 te 18 53 uur
: 20-05-2006 te 19 05 uur
: 20-05-2006 te 18·57 uur

Verlenging
Voorgeleiding Ovj
Heenzending

te
uur
te
uur
te
uur
: 20-05-2006 te 20.26 uur

GVO gevorderd

·Nee

Doorzoeking
Binnengetreden

ovas, .-era1e 5.10. ,6, 23 novemtie1 200.

OvJ

OvJ
OvJ

Registratienummer. PL 1514/2006/27561 - 6

Politie Haaglanden

Onderzoek woning
Naam raadsman
Melding Reclassering
Melding Kinderbescherming

_nee
nee

Datum eerste verhoor
Datum laatste verhoor

. 20-05-2006
. 20-05-2006

Betrokken bij Incident:
Omschrijving incident
Strafbaar feit
Verklaring verdachte
Pleegdatum
Pleegadres
Pleegplaats, -land

: 2. 1
Registratienummer PL1514/2006/27561
: Bezit van wapens en munitie
: art 27 lid 1 WWM I Het dragen van een of meer wapens van categorie IV
bekent
· op 20-05-2006
Stationsplein 5 B
• 's-Gravenhage ('s-Gravenhage), Nederland

Gebruikt voertuig
Benadeelde
Slachtoffer
Schadebedrag

.E

OV!5. vt>rsie 5 10 ie. 23 oovemoei 2004

Schaderegeling

nee

• Haaglanden
Bureau Ri1swijk
Postbus 5200
2280 HE Rijswijk

PROCES-VERBAAL VAN VERHOOR VERDACHTE

Pv nummer. Pl1514/2006/27561 -1

Op zaterdag 20 met 2006, te 19·39 uur, werd door miJ,• • • • • • • • • • • • • I
brigadier van Politie Haaglanden in politiebureau Hoefkade te Den Haag, gehoord
Naam
Voornamen
Geslacht
: man
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Woonadres
Postcode
Plaats
: Leidschendam (Leidschendam-Voorburg)
Nat1onahtelt
: Nederlandse
Telefoon
GBA nummer

Verdachte is gehoord in·

[8l de Nederlandse taal

D andere taal nl
D met de hulp van de tolk
Nadat de verdachte medegedeeld is waarvan deze wordt verdacht en niet tot antwoorden is verplicht.
verklaarde deze

181 Ik ben niet eerder, voor strafbare feiten, met de politie of justitie in aanraking geweest
D Dit feit is.
l8l Ik verblijf bij mijn moeder op het adres:
e Leidschendam
!8l Het gezin bestaat uit. Mijn moeder en il<Zelf
!8l Omgang/verstandhouding met gezinsleden: dat gaat goed.
D Bij mij thuis zijn er contacten met de hulpverlening, nl
D Ik ben onder toezicht gesteld van een gezinsvoogd, genaamd'

D Ik werk als

bij
en heb een inkomen van
euro netto
klas van de- =ollege in
en volg daar een
~pleiding .
CJAiS'Zakgeld krijg ik een bedrag van
euro per week.
[8J Ik kan van mijn zakgeld/inkomen euro rondkomen
D Ik gebruik de volgende verdovende middelenHiervoor heb ik een bedrag van
euro per
dag nodig
D Ik geef geregeld geld uit aan gokken. Per dag 1s dit ongeveer
euro
!8l Mijn vaste vriendenkring bestaat uit 4 personen, varierend in de leeftijd tussen 16 en 16 jaar
[8J Mijn vrije tijdbesteding is: naar het clubhuis
, Playstation,
D Ik ben wel bereid de schade te vergoeden
[8) Ik doe afstand van de inbeslaggenomen voorwerpen

[8) Ik zit in de .

Vetgedrukte tekst betreft vragen/opmerkingen verbalisant
Normaalgedrukte tekst betreft antwoorden/opmerkingen verdachte

PV128, ve"•e 5 8 36, .C oktober 2005

Registratienummer: PL 1514/2006/27561 - 1

Politie Haaglanden

Je bent aangehouden tijdens een preventieve fouilleringactie, Is je duidelijk waarvoor je bent
aangehouden?
Ja, ik ben aangehouden omdat 1k een mes bij me had . Dat mocht niet. Ik begrijp ook wel dat ik ben
aangehouden,

Waarom had je dat mes bij Je?
Ik had het mes bij me om me te kunnen verdedigen. Als er iets zou gebeuren, had Ik het mes.

Hoe lang had je dat mes al?
Ik had het al een 1ijdje. Ik denk dat ik het al ongeveer 3 maanden heb.

~

ad

je dat mes al die tijd bij je?

a, ik had het altiJd bij me

., aarom?
1

Nederland wordt steeds onveihger Ik ben liever degene die het mes heeft dan dat een ander het
heeft.

aar heb je dat mes gekocht?
at heb ik biJ een dumpzaak gekocht in de Wagenstraal Ik heb er 15 euro voor betaald
oe je afstand van het mes?
a, ik doe er afstand van .

Na voorlezing, volhard en ondertekend

(verdachte)
Handtekening

waarvan door mij,
op ambtsbelofte

is opgemaakt, dit proces-verbaal dat ik sloot en ondertekende
te Rijswijk op maandag 12 januari 2009.

(verbalisant)

PV126, ven11e 5 8 36, 4 Oktot>er 2005

Haag landen
Bureau Rijswtjk
Postbus 5200
2280 HE Rijswijk

PROCES-VERBAAL

Pv nummer: PL1514/2006/27561 - 3

Ik.- • • • • • • • • • • • • • •· brigadier van Politie Haag landen, verklaar het
volgende:
AANWIJZING VEILIGHEIDSRISICOGEBIED
Tussen 1 januan 2004 en 31 december 2005 werd onderzoek gedaan naar het aantal
(vuur)wapenincidenten en het aantal geweldsdelicten in de Stationsbuurt te Den Haag en dan met
name in het door Burgemeester en Wethouders van Den Haag afs zodanig aangewezen Noodgebied.
Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad van Den Haag, op grond van artikel 151b van
de Gemeentewet, gelet op artikel 76c van de Algemene Politieverordening van Den Haag, de
burgemeester de bevoegdheid heeft verleend het gebied, zoals aangeduid in het besluit, nummer
BSD/2006.106 en de in bijlage 7 opgenomen plattegrond, met inbegrip van de daarin gelegen voor het
publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied .
Zie voor bijzonderheden de kopieên van het aanwijzingsbesluit preventief fouilleergeb1ed en van de
plattegrond van dat gebied , gevoegd in dit proces-verbaal.
BEVEL OFFICIER VAN JUSTITIE
De officier van justitie heeft gelast dat opsporingsambtenaren tegenover een ieder m het hierboven
genoemde gebied, dat overeenkomstig artikel 151 b, eerste lid, van de Gemeentewet, door de
Burgemeester als veiligheidsnsicogeoied 1s aangewezen , de bevoegdheden , als genoemd In artikel
50, 51 en 52 van de Wet Wapens en Munitie, kunnen uitoefenen.
Deze bevoegdheden zullen in het vervolg van dit proces-verbaal worden aangeduid met "preventief
fouilleren· Deze term wordt ook gebezigd in artikel 76c van de APV van Den Haag
De officier van Justitie heeft gelast dat preventief fouilleren mag plaats vinden op zaterdag 20 mei
2006 , van 17:00 uur tot zondag 21 mei 2006, 1·00 uur Het bevel bevat een omschrijving van het
aangewezen gebied, de geldigheidsduur en voorts de feiten en omstandigheden, op grond waarvan
de toepassing van de bevoegdheden tot onderzoek op wapens of munitie noodzakelijk wordt geacht.
Zie voor bijzonderheden de kopie van het bevel tot toepassing preventief fouilleren , gevoegd in dit
proces-verbaal
PREVENTIEF FOUILLEREN
Op zaterdag 20 mei 2006, te 18:53 uur, werd een persoon staande gehouden op het Stationsplein In
perceel Sb te Den Haag.
De persoon werd aan zijn kleding onderzocht
Hierbij werd het volgende aangetroffen: m de linker blnnen1aszak van de persoon een vlindermes ,
ingeklapt 13 cm , opengeklapt 20 ,6 cm. Totale lengte bedroeg 8,5 cm. De lemmetbreedte bedroeg 17
mm.
De locaUe van fouillering ligt binnen het aangewezen veillgheidsnsicogeb1ed.

PV7l. 11ers1e S.2 d.d 23 Jull 2002

Politie Haaglanden

Registratienummer. PL1514/2006/27561 • 3

AANHOUDING
Op zaterdag 20 mei 2006. te 18 54 uur. werd de verdacht
perceel Staionsplein 5b te Den
Haag aangehouden als verdacht van vermoedelijke overtreding van artikel 27. hd 1 van de Wet
Wapens en Munitie (verbod een wapen van categorie IV te dragen) .

OVERBRENGEN, AANKOMST PLAATS ONDERZOEK EN VOORGELEIDING
Ter geleiding voor een hulpofficier van justitie werd de verdachte onverwijld overgebracht naar een
plaats van onderzoek, politiebureau HoefKade, te 's-Gravenhage.
De verdachte 1s op het Stationsplein te Den Haag, op zaterdag 20 mei 2006 te 18.57 uur voorgeleid
aan de hulpofficier van justitie, inspecteur van politie
. Na ziJn voorgeleiding is
verdachte onverwijld overgebracht naar politiebureau HoefKade alwaar hij op zaterdag 20 mei 2006, te
19:05 uur is aangekomen.
De verdachte gaf ten tijde van de voorgeleiding op te zijn:
Naam
Voornamen
Geslacht
: man
Geboortedatum :
Geboorteplaats :
Adres
Postcode
: Leidschendam
Woonplaats
Nationaliteit
~'3osnie-Herzegovina
VASTSTELLEN IDENTITEIT VERDACHTE
De verdachte identificeerde zich middels een aangewezen identificatiebewijs, te weten een geldig op
dat te Rotterdam was afgegeven
zijn naam verblijfsdocument, voorzien van nummer
op 07 juli 2003 en dat geldig is tot 05 november 2006.

INSLUITINGSFOUILLERING
Voorafgaande aan de insluiting van de verdachte werd een insluitingfouillenng toegepast. Hierbij werd
niets ter zake dienende aangetroffen

INBESLAGNEMING WAPEN
Het bij de verdachte aangetroffen wapen, werd op grond van artikel 52. lid 1 van de Wet Wapens en
Munitie In beslag genomen . Een proces-verbaal en kennisgeving van inbeslagneming werd
opgemaakt. ( KVI Hoeft niet indien wapen, na afstand verdachte, in overleg met PPS vernietigd wordt)

ONDERZOEK WAPEN
Door de materie deskundige
brigadier van politie Haaglanden is voor wat betreft
het aangetroffen wapen een proces·verbaal opgemaakt inzake de Wet Wapens en Munitie hetgeen
gevoegd is in dit proces·verbaal.
Het aangetroffen wapen betrof een vlindermes
Voorwerp waarvan, gelet op de aard of de omstandigheden waaronder het wordt aangetroffen,
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het voor geen ander doel is bestemd dan om letsel aan
personen toe te brengen of te dreigen en dat niet onder een van de andere categorieën valt)
Derhalve betrof het een wapen zoals genoemd in artikel 2. lid 1, categorie IV onder 7 van de Wet
Wapens en Munitie Ingevolge artikel 27, lid 1 van de Wet Wapens en Munitie is het verboden een
wapen van categorie IV te dragen. hetgeen in artikel 54 van de Wet Wapens en Munitie strafbaar is
gesteld als overtreding.
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FOTO WAPEN
Van het in beslag genomen wapen is met een digitale camera een fotografische opname gemaakt
Deze foto is onbewerkt afgedrukt en bij dit proces-verbaal gevoegd
VERHOOR VERDACHTE
Op zaterdag 20 mei 2006te 19 39 uur, werd verdacht. m • •aihet politiebureau Hoefkade gehooro.
Hij bekende het feit gepleegd te hebben.
Proces-verbaal verhoor verdachte is bijgevoegd.
AFSTANDSVERKLARING IN BESLAG GENOMEN GOED
Door de verdachte werd een afstandsverklaring ondertekend waarin hij als eigenaar vrijwillig ter
vernietiging afstand deed van het in beslaggenomen vlindermes.
Zie daartoe de afstandsverklaring goed, gevoegd in dit proces-verbaal
OVERLEG POLITIE PARKETSECRETARIS

"

Op maandag 22 mei 2006, werd overleg gevoerd met de dienstdoende politie parketsecretaris . _
Nadat zij ter zake dienende was ingelicht, besliste zij dat het in beslaggenomen wapen J
vlindermes ) vernietigd kon worden.
IN VRIJHEID STELLEN VERDACHTE

Op zaterdag 20 mei 2006, te 20:26 uur. werd de verdacht~ op last v a n • • • • •
inspecteur van politie zijnde hulpofficier van justitie, fn vrijheid gesteld,
AFHANDELING IN BESLAG GENOMEN WAPEN
Het m beslaggenomen vlindermes is inmiddels op de voorgeschreven wijze ter vernietiging
aangeboden
ANTECEDENTEN VERDACHTE
Bij verificatie in de centrale verwijzingsindex van het Regiokorps politie Haaglanden, bleek dat de
verdachte niet voorkomt ter zake van misdrijf.
VERIFICATIE PERSOONSGEGEVENS VERDACHTE
Bij navraag bij het bureau bevolkingsregistratie van de gemeente Leidschendam bleken de door de
verdachte opgegeven persoonsgegevens volledig juist te zijn.
ZiJn GBA-nummer luidt· · · ·

waarvan door mij,
op ambtsbelofte
is opgemaakt, dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende
te Rijswijk op 12 januan 2009

(verbalisant)
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Bureau

H•aglanden

Rijswij~

Postbus 5200
2280 HE Rijswijk

Voorblad Dossier
OPSdossier nummer
Contactpersoon

: 1514/2006/27561 - 9/
: C. Westerduin, inspecteur, telefoon ~

Soort Zaak
Dossiervorm

; Algemeen
: Standaard

Omschnjving dossier

: vlindermes

Totaal aantal incidenten : 1
Aantal verdachten
.1
Waarvan minderjarig
:1
Sluitingsdatum dossier
Verzenddatum politie
lnkomstdatum parket

=
•

Verdachte volgnummer: 1.1
Naam
:...
Voornamen
Geboortedatum
Crv-nr
Verblijfstatus
Soort incident
Plaats incident
Datum incident

:

989

: beztt van wapens en munitie
: Stationsplein 5 8 2515 BT 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
: 20-05-2006
ruimte voor barcodesticker en aantekeningen

OVM, versie~ 4 &, 12 januarl 20G5

• Haaglanden

Bureau Hoefkade
Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage

Voorblad Dossier
OPSdoss1er nummer
Contactpersoon

Soort Zaak
Dossiervorm

: 1514/2006/27561 - 11/
" • • • • •• inspecteur, telefoon: 3869

: Algemeen
: Standaard

Omschrijving dossier
Totaal aantal incidenten : 1
Aantal verdachten
:1
Waarvan minderjarig
Sluitingsdatum dossier :
Verzenddatum politie
lnkomstdatum parket

Verdachte volgnummer: 1.1
Naam
: .....
Voornamen
:•
Geboortedatum
;
1989
Crv-nr
Verblijfstatus
Soort rncrdent
Plaats incident
Datum incident

. bezit van wapens en munitie
: Stationsplein 5 B 2515 BT 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)

. 20-05-2006
ruimte voor barcodesticker en aantekeningen

OVS4, verr.1e 5 4.8, 12 )anuan 2006

• Haaglanden
Bureau Rijswijk

Postbus 5200
2280 HE Rijswijk

Voorblad per incident
(Zaaks-paragraaf)

Dossier nummer: 1514/2006/27561 - 8/

INCIDENT-NUMMER
Registratie-Pv nummer
Omschrijving soort incident
Omschrijving strafbaar feit

Pleegdatum
Pleeg tijd
Pleeg adres
Pleeg plaats/Lokatie
Benadeelde
Slachtoffer

0 117•. ve."S1e 5.3.6, 12 ~nwin 2~

: 2.1
: PL 1514/2006/27561 - 8
· Bezit van wapens en munitie
· art 27 lid 1 WVVM I Het dragen van een of meer wapens van categorie
IV
: op 20-05-2006
: te 18:53 uur
: Stationsplein 5 B
: 2515 BT 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)

Haag landen

Bureau Regionale Recherche - PL 15J2
Postbus 264

2501 CG 's-Gravenhage

MUTATIEFORMULIER
Pv nummer
Type/specificatie
Datum/tijdstip
:
Plaats
:
Straat
Object
Lokatie aanduiding .
Nadere aanduiding:
Bijzonderheden
·
Pro1ectcode(s)

1514/2007/14798 -11
Bezit van wapens en munitie
donderdag 15 maart 2007 18:35 uur
's-Gravenhage ('s-Gravenhage}
Stationsplein THV
Plein
1 Urn 23
Preventief fouilleren noodbi4

Verbalisant( en)

Memo
Tijdens preventief fouilleeractie wordt bij verdachte een stilleto aan in rugzak verdachte.

Aangehouden verdachte, verdachte
Naam, Voornamen
Geslacht
: man
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Gba-adres
Postcode, Plaats
Telefoon
Aanhoudingsgegevens
Arrestantnummer
Naam
: on e ag 15 maart 2007 18:36 uur
Aanhouding
Stationsweg 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
:donderdag
15 maart 2007 18:50 uur, Bureau Hoefkade
Aankomst bureau
:donderdag
15
maart 200718:36 uu. - . . -inspecteur
Voorgeleiding
:art
13
lid
1
WWM
I Voorhanden heb~en , verv., transform. etc
Strafbare feiten
wapens cat 1
art 27 lid 1 WWM / Het dragen van een of meer wapens van categone IV
:donderdag 15 maart 2007 19:50 uur
Heenzending

OV20, versie S 5 46, 121uf1 2006

Wapen
Rollen
Nadere Omschrijving
Kleur
Hoeveelheid
Bijzonderheden

OV20, versie 5 .5

: Mes
. Aangetroffen
• Vouwmes
: Zwart
:1
: Lengte mes 20 cm
lengte lemmet 8 cm
breedte lemmet 16 mm

•s, 12 JUll 2006

• Haaglanden
Bureau Hoelkade
Postbus 2S..
2501 CG 's-Gravenhaga

PROCES-VERBAAL Aanhouding

Pv nummer: PL 1514/2007/14798 - 2

, verklaar het volgende.
en donderdag 15 maart 2007 te 18 36 uur te 's-Gravenhage, Stationsweg

Ik,

AANHOUDING :
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
adres
Postcode
Woonplaats
Nationaliteit
Telefoonnummer1
Telefoonnummer2

--: man

REDEN AANHOUDING
t8I De aanhouding werd verricht op grond van artikel
art 27 lld 1 WWM I Het dragen van een of meer wapens van categorie IV

0
0
0
D

0

De verdachte stond gesignaleerd m het Opsponngsbestand personen welke signalering bij dit
proces-verbaal 1s gevoegd
Op verzoek van
De aanhouding vond buiten heterdaad plaats in opdracht van de OvJ
De aanhouding vond buiten heterdaad plaats en het optreden van de (hulp)officier van justitie kon
met worden afgewacht.
De OvJ
werd onverwijld van de aanhouding buiten heterdaad in kennis gesteld.

D
DOORZOEKEN PLAATSEN

D Ter aanhouding van de verdachte is de navolgende plaats

Stationsweg, te 's-Gravenhage niet
een woning, tegen de wil van de bewoner doorzocht·
met machtiging van de officier van justitie Mr.
in het arrondissement 's-Gravenhage
zonder machtiging van een officier van Justitie in verband met de dringende noodzakelijkheid
bestaande uit
De officier van justitie Mr.
in het arrondissement 's-Gravenhage is onverwijld, op
te
uur hiervan in kennis gesteld

~nde

U

D

DOORZOEKEN WONING
0 Ter aanhouding van de verdachte 1s de navolgende plaats ~te 'sGravenhage, een woning, tegen de wil van de bewoner do~ging van de
officier van justitie Mr
in het arrondissement 's-Gravenhage
Het proces-verbaal verslag binnentreden ex artikel 12 Grondwet is afzonderlijk opgemaakt en
bijgevoegd
OVERIGE TENLASTELEGGING(EN)
D Verder wordt deze persoon verdacht van

PV9. versie &5.54, 30 novemtier 200'1

Politie Haaglanden

Registratienummer: PL 1514/2007/14798 - 2

REDENEN VAN WETENSCHAP
•Op donderdag, 15 maart 2007, te 18:35 uur. bevond 1k, verbalisant voornoemd, mij in uniform
gel<leed op het Stationsplein thv 28 te Den Haag Ik was belast met het uitoefenen van
bevoegdheden , zoals genoemd in artikel 50, 51 en 52 van de Wet Wapens en Munitie, in het
gebied, dat overeenkomstig artikel 151 b, eerste lid van de Gemeentewet, door de burgemeester
als ve11ighe1dsnsicogeb1ed was aangewezen.
Ik hield op dat moment een persoon staande
- Op grond van artikel 52, lid 3 van de Wet Wapens en Munitie werd deze persoon door mij aan zijn
kleding onderzocht op de aanwe:z1ghe1d van wapens of munitie
. Op grond van artikel 50, lid 3 van de Wet Wapens en Munitie werd van die persoon gevorderd dat de
verpal<ktng van goederen. met Inbegrip van reisbagage, die hij bij zich voerde werd geopend
Vervolgens heb ik deze onderzocht op wapens en munitie .
H1erb1j werd het volgende aangetroffen tijdens het doorzoeKen van de rugzaK van de veraachte trof Ik ,
verbalisant van de Keur, een mes aan, type vouwmes
De locatie van foullfenng hgt binnen het aangewezen ve11tghe1dsris1cogebied.
Op donderdag ·15 maart 2007, te 18:36 uur, werd de verdachl Q
1p het Stationsplein ter hoogte
van perceel nummer 28 te Den Haag aangehouden als verdacht van:
- vermoedelijke overtreding van artikel 27, hd 1 van de Wet Wapens en Mun1tte
De reden van aanhouding werd aan de verdachte medegedeeld. Voorts werd de verdachte
medegedeeld dat hij niet tot antwoorden verplictit is
Het bij de verdachte aangetroffen wapen, werd op grond van artikel 52, lid 1 van de Wet Wapens en
MumtJe in beslag genomen.
Noot verbalrsant: de verdachte werd terstond op straat geleid voor de genoemde hulpofficier van
justitie en veNolgens overgebracht naar het bureau van politie Bureau HoefKac1e.

0
0
0

Een veilighe1dsfou1llerrng aan de kleding werd toegepast omdat
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen.
Ter vaststelling van de identiteit van de verdachte 1s een ident1teitsfou1llering aan de kleding
toegepast omdat
. Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen.
Ten behoeve van het opsporingsonderzoek 1s een onderzoek aan de kleding toegepast omdat
• Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen

VOORGELEIDING
Ter gele1d1ng voor een hulpofficier van justitie, werd de verdachte onverwijld overgebracht naar het
bureau van politie Bureau Hoefl<ade, te 's-Gravenhage
Na aankomst aan het genoemde bureau op donderdag 15 maart .2 007te18:50 uur werd de verdachte
op donderdag 15 maart 2007 te 18;36 uur geleid voor:
de Inspecteur van pohtie zijnde
hulpofficier van justitie.
In zijn opdracht Is de verdachte in genoemd bureau ingesloten

0 Tijdens het transport van de verdachte is gebruik gemaakt van de handboeien omdat
181 Voorafgaand aan de insluiting van de verdachte Is een insluit1ngsfouillenng toegepast.
0

PV~

Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen
Ten behoeve van het opsponngsonder?oek is in opdracht van de HOvJonderzoek aan het lichaam toegepast omdat
Hierbij werd mets terzake dienende aangetroffen.

ve11te S s 54 30 november 200.C

een
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0

Een ve1lighe1dsfouillering aan het lichaam werd toegepast in opdracht van de HOv. omdat
Hierbij werd mets terzake dienende aangetroffen.

INBESLAGGENOMEN
~ Het volgende goed werd in beslag genomen

Wapen
Nadere omscnrijvmg
Merk
Type
Kleur
Kaliber
Hoeveelheid

0

: Mes
· Vouwmes

· Zwart

.1

Een proces-verbaal Kennisgeving van Inbeslagneming werd opgemaakt

Voorzover voor een zm of zinsnede het teken
daarin het teken "}(' voorkomt
waarvan door m1J ,
-

0

1s geplaatst 1s deze alleen van toepassing indien

oofdagent van Pohtie Haaglanden op ambtsbelotte

1s opgemaakt, dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende
te 1s-Gravenhage op dinsdag 13 januari 2009_

(verbalisant)

PV9, vers•E 5 5 54, 30 november 2004

Haeglanden

Bureau Hoellulde
Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage

AFSTANDSVERKLARING INBESLAGGENOMEN VOORWERPEN
(Artikel 116 lid 2 Wetboek van Strafvordering)

Pv nummer. PL 1514/2007/14798 - 4

Ondergetekende,

Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
adres
Postcode
Woonplaats
Nat1onahte1t
Telefoonnummer1
Telefoonnummer2

: man

"

1974

verklaart ten aanzien van het hierna vermelde b1J hem mbeslaggenomen voorwerp.

Wa pen
Nadere Omschrijving
Kleur
Hoeveelheid
Bijzonderheden

: Mes
: Vouwmes
: Zwart

:

,

: Lengte mes 20 cm
lengte lemmet 8 cm
breedte lemmet 16 mm

anders namelijk:
geen bezwaar te hebben dat dit voorwerp wordt teruggegeven aan de rechthebbende.
Geen bezwaar te hebben tegen de vernietiging van het in beslaggenomen goed
Handtekening.

Bovenstaande verklaring werd afgelegd ten overstaan van mij ,
hoofdagent van Politie Haaglanden., (handtekening}

's-Gravenhage dinsdag 13 januari 2009,

PV15 versies o do 1. 11. 1000

• Haaglanden
Bureau Hoelkade
Postbus 264

2501 CG 's-Gratenhage

Gegevensblad Verdachte 1.1
(natuurlijk persoon)

OPSdossier nummer: 1514/2007/14798

Naam verdachte
Voorvoegsel( s)
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Taal bij tolk

:-

11');\('v

&

: Nederlandse

Woonadres
Plaats
Land
Telefoonnummer1
Telefoonnummer2
GBA-nummer
Gba-adres
Plaats
Land
Parketnummer
Dagvaarding uitgereikt

. nee

Invordering rijbewijs
Verslaafd

. nee
: nee

Gewoon beslag (94 SV)
Volledig afstand

· ja
ja

Volledig teruggegeven : nee
Vernietigd
: ia

Conservatoir beslag (94a SV)
Volledig afstand

; nee
· nee

Volledig teruggegeven : nee

Aanhouding
Aankomst plaats verhoor
Voorgeleiding Hovj

- 15-03-2007 te 18·36 uur
. 15-03-2007 te 18 50 uur
15-03-2007 te 18:36 uur
te
te
te

uur
uur
uur

Inverzekeringstelling
Verlenging
Voorgeleiding OvJ
Heenzending

15-03-2007 te 19:50 uur

GVO gevorderd

Nee

Doorzoeking
Binnengetreden

OV85, versie 5.10 18. 23 november 2004

OvJ

OvJ
OvJ

·
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Onderzoek woning
Naam raadsman
Melding Reclassenng
Melding Kinderbescherming

nee
. nee

: 15-03-2007

Datum eerste verhoor
Datum laatste verhoor

Betrokken bij incident
Omschrijving Incident
Strafbaar feit
Verklaring verdachte
Pleegdatum
Pleegadres
Pleegplaats, -land

:2 1
Registratienummer PL 1514/2007/14798
: Bezit van wapens en munitie
: art 27 lid 1 WWM I Het dragen van een of meer wapens van categorie IV
bekent
op 15-03-2007
~ Stationsplein THV
. 's-Gravenhage ('s-Gravenhage), Nederland

Gebruikt voertuig
Benadeelde
Slachtoffer
Schadebedrag

:€

oves. versies. 10 18, 23 november 2004

Schaderegeling

: nee

Haag landen

Bureau Hoefl<ade
Postbus 264
250i CG 's-Gravenriage

Inhoudsopgave
OPSdoss1er nummer: 1514/2007/14798/ - 10/
Vanaf pagina

Voorblad
Inhoudsopgave

1
2

0

Algemene-Paragraaf

01

02

Relaas Pv van
Afstandsverklanng lnbesl Goederen

1

Verdachte-Paragraaf

1. 1
1.1.1

Vanaf pagina
Wet Wapens en Munitie
Knipmes

Vanaf pagina

~1974)

112

eg
n
Persoon)
Aanhouding

2

Zaaks-Paragraaf

2.1

Bezit van wapens en munitie
1501 /2007/14 798, 15..J-2007

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1 .4
2.1 .5

Voorblad Per Incident
Overig Formulier
Pv,Verhoor Verdachte
Overig Formulier
Overig Formulier

dachte (Natuurlijk

versoe 5 :i 17. 3 met 200.;

0

•

De laatste bladzijde van dit dossier heeft nummer 23

PV11~

3
6

8

Vanaf eagina
Stationsplein THV
's-Gravenhage ('sGravenhage)
Art 27 lid 1 WWM
Wapen proces-verbaal
Last officier van justitie
Gebiedsaanwijzing

13

14
17
19
21

Haag landen
Bureau Hoelkade
Postbus 2S.
2501 CG '&-Gravenhage

PROCES-VERBAAL VAN VERHOOR VERDACHTE

Pv nummer: PL 1514/2007/14798 - 3

Op donderdag 15 maart 2007, te 19 22 uur, werd door mij, • • • • •
van Polttle Haaglanden tn politiebureau Hoefl<ade, gehoord
Naam
tlilll9
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Gba-adres
Postcode
Plaats
Nationaliteit
Telefoon
GBA nummer

:ioofdagent

•••••••
• man

: 's-Gravenhage
Nederlandse

Verdachte is genoord 1n:

C8l de Nederlandse taal
D andere taal nl
D met de hulp van de tolk
Nadat de verdachte medegedeeld is waarvan deze wordt verdacht en niet tot antwoorden is verpJh;ht.
verklaarde deze

C8:1 Ik ben wel eerder met de politie of justitie in aanraking geweest
Dit was het laatst voor het feit dat de politie dacht dat ik een bromfiets had gestolen danwel een
gestolen bromfiets had geheeld
~ Ik heb wel werk.
D Ik ben werkzaam als
bij
Ik ontvang een uitkenng Inzake WW voor een gezinsnorm van ongeveer €
netto per maand
D Ik ben wel verslaafd.
Ik gebruik
D Ik ben wel bereid de schade te vergoeden
D Ik doe afstand van de lnbeslaggenomen voorwerpen .

D

Je bent niet tot antwoorden verplicht, dat begrijp j e?
Ja.

Waarom ben jij aangehouden?
Ze zeggen voor een verboden mes.
Wat voor mes had je bij je?
Het is een knipmes Ik vind het een klein of een normaal mes.
Waar werd je aangehouden en hoe ging dat?
Ik kwam van m1Jn werk en ging bij de Beeklaan eten halen Vervolgens ben ik met de tram naar
Station Holland Spoor gegaan Vervolgens moest iedereen uit de tram en werd iedereen gefouilleerd.
Vervolgens gingen een agent ook mijn rugtas onderzoeken In mijn rugtas zat dat knipmes.

PV126, vet11 e 5 8 36, ' oiltobm 2005
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Vervolgens werd 1k aangehouden Mijn knipmes zit al lang in mijn tas . Ik gebruikte hem eerst voor mijn
werk, maar tegenwoordig krijg ik op mijn werk een mes. Het mes is gewoon in mijn tas blijven zitten.

Je zat dus In de tram in het openbaar vervoer met een mes op zak?
Nee, hij zat in mijn rugtas.
Waar had jij het mes?
In m11n rugtas.

Doe je afstand van het mes?
Ja, dat doe ik
Weet je wat het noodgebied is?
Een gedeelte waar er strenger regels gelden. Ik wist niet dat Holland Spoor er onder viel Ik was
gewoon op weg van mijn werk, meer niet

Na voorlezing , volhard en ondertekend

--

(verdachte}
Handtekening

~

_ _ _ _ . .op ambtseed

is opgemaakt. dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende
te 's-Gravenhage op dinsdag 13 januari 2009

(verbalisant)

PV\26, versie 5 8.J6, 4 oklOber 200!:

Haag landen
'Bureau HoeTKaoe
Postbus 264

2501 CG s-Gravenhage

PROCES-VERBAAL

Pv nummer· PL 1514/2007/14 798 • 6

Ik

hoofdagent van Politie Haaglanden, verklaar net volgende·

AANWIJZING VEILIGHEIDSRISICOGEBIEO

Tussen 1 januari 2004 en 31 december 2005 werd onderzoek gedaan naar het aantal
(vuur)wapenincidenten en het aantal geweldsdelicten in de Stationsbuurt te Den Haag en dan met
name in hel door Burgemeester en Wethouders van Den Haag als zodanig aangewezen Noodgeb ed.
Dit onderzoek hee~ ertoe geleid dat de gemeenteraad van Den Haag, op grond van artfkel 151b van
ae Gemeentewet. gelet op artikel 76c van de Algemene Pohlleveroraemng van Den Haag, áe
burgemeester áe bevoegdheid neeft verleend het gebied, zoals aangeduid in het besluit, nummer
BSD/2006.3500 en de In bijlage 1 opgenomen plattegrond, met 1nbegnp van de daarin gelegen voor
het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, aan te wijzen als
veilighe1dsns1cogeb1ed .
Zie voor bijzonderheden de kop1eên van het aanw1jZingsbesluit preventief fouilleergeb1ed en van de
plattegrond van dat gebied, gevoegd in dit proces-verbaal.
BEVEL OFFICIER VAN JUSTITIE

De officier van justitie heeft gelast dat opsporingsambtenaren tegenover een ieder in het hierboven
genoemde gebied, dat overeenkomstig artikel 151b, eerste lid, van de Gemeentewet, door de
Burgemeester als vellighe1dsrisicogeb1ed is aangewezen, de bevoegdheden, als genoemd In artikel
50, 51 en 52 van de Wet Wapens en Munitie, kunnen uitoefenen
Deze bevoegdheden zullen m het vervolg van dit proces-verbaal worden aangeduid met "preventief
fouilleren·. Deze term wordt ook gebezigd In artikel 76c van de APV van Den Haag,
De officier van justitie heeft gelast dat preventief fouilleren mag plaats vinden op donderdag 15 maart.
van 17:00 uur tot 23.00 uur. Het bevel bevat een omschrijving van het aangewezen gebleo. de
geldigheidsduur en voorts de feiten en omstandigheden op grond waarvan de toepassing van de
bevoegdheden tot onderzoek op wapens of munitie noodzakelijk wordt geacht
Zie voor bijzonderheden de kopie van het bevel tot toepassing preventief fouilleren, gevoegd in dit
proces-verbaal .
.PREVENTIEF FOUILLEREN

Op donderdag 15 maart 2007, te 18:36 uur, werd een persoon staande genouden op het Stationsplein
te Oen Haag.
De persoon werd aan ziJn kleding onderzocht. Van die persoon werd de rugzak, welke deze persoon
bij zich geopend Hierbij werd het volgende aangetroffen
Een zwartkleurig knipmes
De locatie van fouillering ligt binnen het aangewezen veiligheidsnsicogebied.
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AANHOUDING
p het
Op donderdag 15 maart 200ï te 18.36 uur werd de verdachte
Stationsplein te Den Haag aangehouden als verdacht van vermoedelijke overtreding van artikel 27,
lid 1 van de Wet Wapens en Munitie

W•••••t

VOORGELEIDING
Op donderdag 15 maart 2007, te 18.36 uur werd de verdachte~ele1d voor4
r
inspecteur van politie zijnde hulpofficier van justitie.
De voorgeleidlng vond op de locatie van aanhouding, op het Stationsplein te Den Haag plaats.
Vervolgens werd de verdacht~vergebracht naar politiebureau Hoefkade te Den Haag, teneinde
ingesloten te worden.
OVERBRENGEN, AANKOMST PLAATS ONDERZOEK
De verdachte werd onverwijld overgebracht naar een plaats van onderzoek, politiebureau Hoefkade.
te 's-Gravenhage, alwaar hij op donderdag 15 maart 2007 om 18'.50 uur aankwam
De verdachte gaf vervolgens op te zijn:
Naam
Voornamen
Geslacht
: man
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adres
Postcode
Woonplaats
Nationaliteit
VASTSTELLEN IDENTITEIT VERDACHTE
De verdachte identificeerde zich middels een aangewezen identificatiebewijs, te weten: een geldig op
zijn naam afgegeven Nederlandse identiteitskaart.
INSLUITINGSFOUILLERING
Voorafgaande aan de insluiting van de verdachte werd een inslu1tingfou1llenng toegepast. Hierbij werd
niets ter zake dienende aangetroffen
INBESLAGNEMING WAPEN
Het bij de verdachte aangetroffen mes. werd op grond van artikel 52. lid 1 van de Wet Wapens en
Munitie in beslag genomen .
ONDERZOEK WAPEN
Door de materie deskundig ~ brigadier van politie Haaglanden 1s voor wat betreft het
aangetroffen wapen een proces-verbaal opgemaakt inzake de Wet Wapens en Munitie, hetgeen
gevoegd is in dit proces-verbaal
Het aangetroffen wapen betrof een knipmes, niet zijnde een stiletto.
Gelet op de aard of de omstandigheden waaronder het mes werd aangetroffen, kan het redelijkerwijs
worden aangenomen dat het voor geen ander doel is bestemd dan om letsel aan personen toe te
brengen of te dreigen
Derhalve betrof het een wapen zoals genoemd in artikel 2, lid 1, categorie IV onder sub 7 van de Wet
Wapens en Munitie Ingevolge artikel 27, lid 1 van de Wet Wapens en Munitie is het verboden een
wapen van categorie IV te dragen. hetgeen in artikel 54 van de Wet Wapens en Munitie strafbaar is
gesteld als overtreding.
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FOTO WAPEN
Van het in beslag genomen wapen is met een digitale camera een fotografische opname gemaakt
Deze foto is onbewerkt afgedrukt en bij dit proces-verbaal gevoegd .
VERHOOR VERDACHTE
Op donderdag 15 maart 2007, te 19:22 uur, werd de verdacht•
gehoord.

J

n net politiebureau Hoefkade

AFSTANDSVERKLARING IN BESLAG GENOMEN GOED
Door de verdachte werd een afstandsverklaring ondertekend waann hij als eigenaar vri1w1ll1g ter
vernietiging afstand deed van het in beslaggenomen knipmes.
Zie daartoe de afstandsverklaring goed, gevoegd In dit proces-verbaal.

IN VRIJHEID STELLEN VERDACHTE
Op donderdag 15 maart 2007, te 19: 50 uur, werd de verdacht~ p last va
inspecteur van politie zijnde hulpofficier van justitie, in vrijheid gesteld .
OVERLEG POLITl E PARK ETSECRETARIS
Op dinsdag 20 maart 2007, werd telefonisch overleg gevoerd met de dienstdoende politie
parketsecretaris
- Nadat hij ter zake dienende was ingelicht, besliste hij dat het ïn
beslaggenomen knipmes vernietigd kon worden
AFHANDELING IN BESLAG GENOMEN WAPEN
Het in beslaggenomen knipmes 1s inmiddels op de voorgeschreven wijze ter vernietiging aangeboden.
ANTECEDENTEN VERDACHTE
Bij verificatie in de centrale verwijzingsindex van het Regiokorps politie Haaglanden, bleek dat de
verdachte wel voorkomt ter zake van misdrijf.
VERIFICATIE PERSOONSGEGEVENS VERDACHTE
Bij navraag bij het bureau bevolkingsregistratie van de gemeente Den Haag bleken cJe door ae
verdachte opgegeven persoonsgegevens volledig juist te zijn en bekend onder
GBA-nummer: . . -

waarvan door mij,
~pambtseed

is opgemaakt, dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende
te 's-Gravenhage op 13 januari 2009

~verbalisant)
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• Haaglanden
Bureau Hoefkade
Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage

Proces-verbaal
OPSdossier nummer
Contactpersoon

. 1514/2007/14798 - 5/
hoofdagent, telefoon. 07 ~

Soort Zaak
Dosslervorm
Omschrijving dossier
Geleidelijst

Algemeen
Verkort Dossier
Voorhanden hebben van een vouwmes

MEERDERJARIG

Sluitingsdatum dossier
Datum binnenkomst parket
Verdachte
Geboortedatum
Incident
Wet/Artikel

~~
Bezit van wapens en munitie, gepleegd te 's-Graver.hage ('sGravenhage), op donderdag 15 maart 2007 te 18:35 uur
art 27 lid 1 WWM I Het dragen van een of meer wapens van categorie
IV

Deze ruimte niet beschrijven. Bestemd voor parket.
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!

Naar aanleiding van de aanhouding van de verdachte
1974 te
heb tk, verbalisant
Haaglan en, een onderzoek ingesteld ,

• • • tgeboren ophoofdagent van politie

Aanhouding en verhoor verdachte
Op donderdag 15 maart 2007 te 18:36 uur werd de verdachte aangehouden en ter geleiding voor een
hulpofficier van justitie ten spoedigste overgebracht naar het bureau van politie Bureau Hoefkade,
waar hij/zij te donderdag 15 maart 2007. 18 50 uur aankwam en te donderdag 15 maart 2007, 18:36
uur voor de hulpofficier van justitie - . . ,erd geleid . In drens opdracht werd de verdachte
ingesloten.
De verdachte werd op
gehoord. Het proces-verbaal van verhoor is blJ dit dossier gevoegd.
Beslag
Het volgende goed is in beslag genomen.
Wapen
Nadere Omschrijving
Kleur
Hoeveelheid
Bijzonderheden

D
D
D

: Mes
: Vouwmes
. Zwart

-1
• Lengte mes 20 cm
lengte lemmet 8 cm
breedte lemmet 16 mm

De verdachte heeft afstand gedaan van het goed
Een afstandsverklaring ts als bijlage bijgevoegd.
De verdachte heeft geen afstand gedaan van het goed
Een proces-verbaal Kennisgeving van Inbeslagname is opgemaakt en als bijlage b119evoegd.

Terwee

D De verdachte heeft te kennen gegeven niet bereid of in staat te zijn de schade te vergoeden
SCHADEBEMIDDELING WET TERWEE
heeft ïn de aangifte aangegeven dat hij schade heeft geleden. Deze schade bestaat
uit
en bedraagt ongeveer€
Aangever wil wel voor schadevergoeding in aanmerking
komen en verdachte~ wil de door hem veroorzaakte schade wel vergoeden
Derhalve is door miJ,'Vei15'äiiSant
geen schadebemiddeling tussen beide parti1en tot
stand gebracht.
De schadebemiddeling is gelukt
De schadebemiddehng is mislukt, omdat

D Aangever

D

D

SCHADEREGELING WET TERWEE

D De schaderegeling die tussen aangever
schadevergoeding van €
geld is aan aangever

D

D

en verdacht~s afgesproken bestaat uit een
De betaling door de verdac~ontant plaatsgevonden . Het
uitbetaald tegen een bewijs van ontvangst

HAU/AUWWW
Na overleg met de politieparketsecretaris
is op
aan de verdacht
en
gewaarmerkte kopie van een dagvaarding en een voorgedrukt mededelingenformulier uitgereikl De
verdachte ondertekende daarvoor een ingevulde akte van uitreiking
De verdachte dient op
te
uur te verschijnen ter terechtzitting van de politierechter van
het arrondissementsparket te 's-Gravenhage

HAU , AUWWW en TRANSACTIE
Na overleg met de politleparketsecretaris
1s op
transactie, in de vorm van een schikkingsbedrag van €
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gewaarmerkte kopie van een dagvaarding en een voorgedrukt mededelingenformulier uitgereikt De
verdachte ondertekende daarvoor een ingevulde akte van uitreiking.
De verdachte dient, bij het niet voldoen van het schikkingsbedrag binnen de daarvoor gestelde
betalingstermijn, op
te
uur. te verschijnen ter terechtzitting van de politierechter van het
arrondissementsparket te 's-Gravenhage

D

TOM
Na overleg met de politieparketsecretaris
is op
aan de verdachte
en oproep
uitgereikt om op
te
uur te verschijnen bij de officier van justitie te 's-Gravenhage.
TOM en TRANSACTIE

is op
aan de verdacht~en
transactie, in de vorm van een beschikkingsbedrag van €
aangeboden .
De verdachte dient, bij het niet voldoen van het beschikkingsbedrag binnen de daarvoor gestelde
betalingstermijn op
om
uur te verschijnen bij de officier van justitie te 's-Gravenhage

D Na overleg met de politieparketsecretaris

Opmerkingen
geen
INVRIJHEIDSTELLING:

lnvrijheidstellen
Op donderdag 15 maart 2007 te 19.50 Ul,Jrwerd de verdachte op last van de hulpofficier van just.Jtte . •
van politie Haaglanden. heengezonden
Verdachtegegevens
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Gba-adres
Postcode
Plaats
Nationaliteit
Telefoon
GBA nummer
Sofinummer
GBA-nummer
Verificatie persoon
Taal bij tolk
Verslaafd
CRV-nr
Verblijfsstatus

: man

· nee

PV 136, \ers;e 5.15.40 , 1S lebrUa!i 2007
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0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
D
0
0
0
0

Registratienummer: PL1514/2007/14798- 5

OPMERKINGEN VERBALISANT(EN)
In opdracht van de politieparketsecretaris
werd een
een dagvaarding
een transactievoorstel
geldsom
oproeping voor een taakstrafz1tting
opgemaakt en vervolgens uitgereikt aan de verdachte

Bijlage(n)
Bij dit proces-verbaal ziin gevoegd :
1 proces(sen)-verbaal Kennisgeving van Inbeslagneming
1 Afstandsverklaring(en)
1 Formulier( en) Wet Terwee
een proces-verbaal aanhouding
1 proces(sen)-verbaal aangifte
1 proces(sen)-verbaal verhoor verdachte
1 proces(sen)-verbaal verhoor getuige
verwijzingsformulier/afloopbericht HALT
JIPH-rneldingsformulier

0

D
0
Met de verdachte werd geen financièle regeling getroffen
waarvan door mij.
op ambtseed

is opgemaakt, dit proces-verbaal, dat 1k sloot en ondertekende
te 's-Gravenhage op dinsdag 13 ianuari 2009

(verbalisant)
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Bureau Hoefkade
Postbus 264
2501 CG s-Gravenhage

Voorblad Dossier
OPSdossier nummer
Contactpersoon

: 1514/2007/14798 - 71

Soort Zaak
Doss1ervorm

· Algemeen
: Standaard

Omschrijving dossier
Geleidelijst

····~

hoofdagent, telefoon· 070. . .

Wet wapens en Munitie

Totaal aantal incidenten : 1
Aantal verdachten
:1
Waarvan minderjarig
Sluitingsdatum dossier ; 22-03-2007
Verzenddatum politie
lnkomstdatum parket

~:~~chte volgnum~.
er: 1.1
...
Voornamen
Geboortedatum
Crv-nr
Verblijfstatus

:
:

Soort incident
Plaats incident
Datum incident

: bezit van wapens en munitie
: Stationsplein THV 2515 BT 's-Gravenhage ('s-Gravennage)
: 15-03-2007

1974

ruimte voor barcodesticker en aantekeningen

ov~ . ~ersoe

5 7 12. 15 lebruarl 2007

o Haaglanden

Bureau Hoelkade
Postbus 254

2501 CG 's-Gravenhage

Voorblad per incident
(Zaaks-pa rag ra af)
Dossier nummer: 1514/2007114798 - BI

INCIDENT-NUMMER
Registratie-Pv nummer
Omschrijving soort incident
Omschrijving strafbaar feit
Pleegdatum
PleegtiJd
Pleegadres
Pleegplaats/lokatie
Benadeelde
Slachtoffer

·
:
·
·

2.
PL 1514/2007/14798 - 8
Bezit van wapens en munitie
art 27 lid 1 WVVM f Het dragen van een of meer wapens van categorie
IV
op 15-03-2007
te 1a·35 uur
Stat1onsplem THV
2515 BT 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)

Bureau Regionale Recherche- PL1SJ2
Postbus 254
2501 CG 's-Gravenhage

MUTATIEFORMULIER
:
Pv nummer
Type/specificatie ·
Datum/tijdstip
·
Plaats
•
Straat
Object
lokatie aanduiding.
Nadere aanduiding:
·
Bijzonderheden
Projectcode(s)

151412007/14832 -15
Bezit van wapens en munitie
donderdag 15 maart 2007 20.03 uur en donderdag 15 maart 2007 21 :37 uur
's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
Stationsplein THV
Plein

1 Vm 23
Preventief fouilleren noodb14

Verbalisant( en)

Memo
Tijdens prev. fouilleeractte aangehouden met een klapmes in zijn sporttas .

Aanvullin~

Verdachte afgehoord
Stiletto na overleg met de PPS-er - . ,ernietigd

Aangehouden verdachte. verdachte
Naam, Voornamen
Geslacht
: man
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Gba-adres
Postcode, Plaats
Telefoon
Aanhoudingsgegevens
Arrestantnummer
Naam
:donderdag 15 maart 2007 20:03 uur
Aanhouding
Stationsplein , 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
:donderdag
15 maart 2007 20:14 uur, Bureau Hoefkade
Aankomst bureau
:donderdag
15
maart 2007 20:05 uur.
inspecteur
Voorgeleiding
:art
13
lid
1
WWM
I
Voorhanden
hebben,
vervaardigen,
verv., transform. etc
Strafbare feiten
wapens cat 1
Heenzending
:donderdag 15 maart 2007 21.37 uur

P

mf

Wapen
Rollen
Nadere Omschrijving
Hoeveelheid

: Mes
: Aangetroffen
: Klapmes

:1
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Haag landen
Bureau Hoell<ade
Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage

PROCES-VERBAAL Aanhouding

Pv nummer: PL 1514/2007/14832 - 2

Ik, •
g , verklaar het volgende:
aangehouden donderdag 15 maart 2007 te 20:03 uur te 's-Gravenhage, Stationsplein
AANHOUDING :
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
adres
Postcode
Woonplaats
Nationaliteit
Telefoonnurnmer1
Telefoonnurnmer2

: 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
: Nederlandse

REDEN AANHOUDING
181 De aanhouding werd verricht op grond van artikel
art 13 lid 1 VVVl/M I Voorhanden hebben. vervaardigen, verv., transform. etc wapens cat l

0
0

0
0

0

De verdachte stond gesignaleerd in het Opsporingsbestand personen, welke signalering bij dit
proces-verbaal is gevoegd
Op verzoek van
De aanhouding vond buiten heterdaad plaats in opdracht van de OvJ
De aanhouding vond buiten heterdaad plaats en het optreden van de (hulp)offic1er van justitie kon
niet worden afgewacht
De OvJ
werd onverwijld van de aanhouding buiten heterdaad in kennis gesteld

0
DOORZOEKEN PLAATSEN
0 Ter aanhouding van de verdachte is de navolgende plaats· Stationsplein, te 's-Gravenhage, niet
zijnde een woning, tegen de wil van de bewoner doorzocht.
0 met machtiging van de officier van justibe Mr
in het arrondissement 's-Gravenhage.
0 zonder machtiging van een officier van JUsbt1e in verband met de dringende noodzakelijkheid
bestaande uit
De officier van justitie Mr.
m het arrondissement 's-Gravenhage is onverwijld, op
te
uur hiervan in kennis gesteld
DOORZOEKEN WONING
0 Ter aanhouding van de verdachte 1s de navolgende plaats.
te 'sGravenhage, een woning, tegen de wil van de bewoner doorzocht met een machtiging van de
officier van justitie Mr
in het arrondissement 's-Gravenhage
Het proces-verbaal verslag binnentreden ex artikel 12 Grondwet is afzonderlijk opgemaakt en
bijgevoegd
OVERIGE TENLASTELEGGING(EN)
Verder wordt deze persoon verdacht van.

0
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REDENEN VAN WETENSCHAP
" Op donderdag, 15 maart 2007 1 te 20 01 uur, bevond ik, verbalisant voornoemd, mij in uniform
gekleed op het Stationsplein te Den Haag. Ik was belast met het uitoefenen van bevoegdheden.
zoals genoemd in artikel 50, 51 en 52 van de Wet Wapens en Munitie, in het gebied, dat
overeenkomstig artikel 151 b, eerste lid van de Gemeentewet, door de burgemeester als
veiligheidsnsicogebied was aangewezen
Ik hield op dat moment een persoon staande.
- Op grond van artikel 52, lid 3 van de Wet Wapens en Munitie werd deze persoon door mij aan zijn
kleding onderzocht op de aanwezigheid van wapens of munitie.
Op grond van artikel 50, lid 3 van de Wet Wapens en Munitie werd van die persoon gevorderd dat de
verpakking van goederen, met inbegrip van reisbagage, die hij bij zich voerde, werd geopend
Vervolgens heb Ik deze onderzocht op wapens en munitie.
Hierbij werd het volgende aangetroffen: 1 klapmes/vouwmes in een sporttas
De locatie van fouillering ligt binnen het aangewezen veiligheidsrisicogebied
Op donderdag 15 maart 2007, te 20:03 uur, werd de verdachte ~
'P het Stationsplein ter hoogte
van perceel nummer 28 te Den Haag aangehouden als verdac t van:
- vermoedelijke overtreding van artikel 13, lid 1 van de Wet Wapens en Munitie
De reden van aanhouding werd aan de verdachte medegedeeld. Voorts werd de verdachte
medegedeeld dat hij niet tot antwoorden verplicht 1s.
Het bij de verdachte aangetroffen wapen, werd op grond van artikel 52, lid 1 van de Wet Wapens en
Munitie in beslag genomen
Noot verbalisant: de verdachte werd terstond op straat geleid voor de genoemde hulpofficier van
justitie en vervolgens overgebracht naar het bureau van politie Bureau Hoefkade.

D Een veihgheidsfoulllering aan de kleding werd toegepast omdat
0

0

Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen
Ter vaststelling van de identiteit van de verdachte is een identiteitsfouillering aan de kleding
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen .
toegepast omdat
Ten behoeve van het opsporingsonderzoek is een onderzoek aan de kleding toegepast omdat
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen

VOORGELEIDING
Ter geleiding voor een hulpofficier van justitie, werd de verdachte onverwijld overgebracht naar het
bureau van politie Bureau Hoefkade te 's-Gravenhage
Na aankomst aan het genoemde bureau op donderdag 15 maart 2007 te 20:14 uur werd de verdachte
op donderdag 15 maart 2007 te 20 05 uur geleid voor. C
Je inspecteur van politie Zijnde
hulpofficier van justitie.
In zijn opdracht is de verdachte in genoemd bureau ingesloten

0 Tijdens het transport van de verdachte is gebruik gemaakt van de handboeien omdat
t8l Voorafgaand aan de insluiting van de verdachte is een inslu1tingsfou1llerrng toegepast
0

H1erb1j werd niets terzake dienende aangetroffen.
Ten behoeve van het opsporingsonderzoek is in opdracht van de HOvJ ~en
onderzoek aan het lichaam toegepast omdat
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen.
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0

Een veiligheidsfouillenng aan het lichaam werd toegepast in opdracht van de HOv
omdat
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen.

INBESLAGGENOMEN
~ Het volgende goed werd in beslag genomen
Wapen
Nadere omschrijving
Merk
Type
Kleur
Kaliber
Hoeveelheid

0

. Mes
Klapmes

.

,

Een proces-verbaal Kennlsgev1ng van Inbeslagneming werd opgemaakt

Voorzover voor een zin of zinsnede het teken
daarin het teken "x" voorkomt.

0

is geplaatst is deze alleen van toepassing indien

waarvan door mij,
. . . . agent van Politie Haaglanden op ambtsbelofte

is opgemaakt, dit proces-verbaal dat ik sloot en ondertekende
te 's-Gravenhage op dinsdag 13 1anuari 2009.

(verbalisant)
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• Haaglanden

Bureau Hoefkade

Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage

AFSTANDSVERKLARING GOED

Pv nummer: PL 1514/2007/14832 - 6
Ten overstaan va~hoofdagent van Politie Haaglanden

verklaart ondergetekende
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Laatst bekende
adres
Postcode
Plaats
NatJonalitert
Telefoon
GBA nummer

-

: man

~age ('s-Gravenhage)
: Nederlandse

hrerbiJ als eigenaar ter vern1et1grng, vn1w1llrg afstana te doen van het h1eronaer genoemd goed.

Wapen
Nadere Omschrijving
Hoeveelheid

: Mes
Klapmes

1

's-Gravenhage. dinsdag 13 januari 2009

Handtekenin~

PV14 vers1eS0<1 .d 1. 11 · 1999

P\fjLITIE
" Haaglanden
Bureau Hoefkade
Postbus 264

2501 CG 's-Gravenhage

Gegevensblad Verdachte 1.1
(natuurlijk persoon)

OPSdossler nummer: 151412007/14832

Naam verdachte

Voorvoegsel(s)
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Taal bij tolk

:-

._
. man

· Nederlandse

Woonadres

s-Gravenhage ('s-Gravenhage)
ederland

Plaats
Land
Telefoonnummer1
Telefoonnummer2
GBA-nummer
Laatst bekende adres
Plaats
Land

s-Gravenhage ('s-Gravenhage)
. Nederland

Parketnummer
Dagvaarding uitgereikt

· nee

Invordering rrjbewijs
Verslaafd

·nee
· nee
Ja
ja

Volledig teruggegeven · nee
Vernietigd
· ja

Conservatoir beslag (94a SV)
Volledig afstand

: nee
. nee

Volledig teruggegeven · nee

Aanhouding

· 15-03-2007 te 20·03 uur
· 15-03-2007 te 20:14 uur
· 15-03-2007 te 20:05 uur

Gewoon beslag (94 SV)
Volledig afstand

Aankomst plaats verhoor
Voorgeleiding Hovj

te
te
te

Inverzekeringstelling

Verlenging
Voorgeleiding Ovj
Heenzending

:

GVO gevorderd

. Nee

Doorzoeking
Binnengetreden

OV85, versie 5 10.1e . 23 november 2004

15~03-2007

uur
uur
uur
te 21: 37 uur

OvJ

OvJ
OvJ

Registratienummer: PL 1514/2007114832 - 11

Politie Haaglanden

Onderzoek woning
Naam raadsman
Melding Reclassenng
Melding Kinderbescherming

nee
nee
• 15-03-2007
: 15-03-2007

Datum eerste verhoor
Datum laatste verhoor

Verklaring verdachte
Pleeg datum
Pleeg adres
Pleegplaats. -land

: 2. 1
Registratienummer . PL 1514/2007/14832
· Bezit van wapens en munitie
art 27 lid 1 WWM I Het dragen van een of meer wapens van categorie IV
art 13 lid 1 WWM I Voorhanden hebben, vervaardigen, verv., transform
etc wapens cat 1
: bekent
op 15-03-2007
Stationsplein THV
· 's-Gravenhage ('s-Gravenhage), Nederland

Gebruikt voertuig
Benadeelde
Slachtoffer
Schadebedrag

:E

Betrokken bij incident:
Omschrijving incident
Strafbaar feit

OV85, 11ers1e !> 10

is, 23 november 2004

Schaderegeling

: nee

Haag landen

Bureau Hoefl<ade
Postbus 264
2501 CG 's-Graverihage

Inhoudsopgave
OPSdossier nummer: 1514/2007/14832/ - 13/
Vanaf pagina

Voorblad
Inhoudsopgave

0

Algemene-Paragraaf

01
0.2

Relaas Pv vanAfstandsverklaring Goederen

1

Verdachte-Paragraaf

1.1
1.1.1

1
Vanaf pagina

verdacht~

2
5
Vanaf pagina

- - - -1960)
6

1.1.2

Gegevensblad Verdachte (Natuurlijk
Persoon)
Aanhouding

2

Zaaks-Paragraaf

Vanaf pagina

2 .1

Bezit van wapens en munitie
1501/2007/14832, 15-3-2007

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1 5
2.1 6

Voorblad Per Incident
Pv,Verhoor Verdachte
Overig Formulier
Overig Formulier
Overig Formulier
Overig Formulier

De laatste bladzijde van dit dossier heeft nummer. 21
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8

Stationsplein THV
's-Gravenhage ('sGravenhage)
verdacht:m
Proces-ve aal WVVM
foto wapen
Last uitoefening
Aanwijzen veiligheidsrisico

11
12
14

16
17

19

• Ha1gl•nden
Bureau Hoeli<ade
Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhagc

PROCES-VERBAAL VAN VERHOOR VERDACHTE

Pv nummer: PL 151412007114832 - 3

Op donderdag 15 maart 2007, te 21 05 uur, werd door mij .• • •
Haaglanden in het cellencomplex van politiebureau Hoefl<ade, gehoord:
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Laatst bekende
adres
Postcode
Plaats
Nationaliteit
Telefoon
GBA nummer

hoofdagent van Politie

11;;..
• man

~hage ('s-Gravenhage}
Nederlandse

Verdachte 1s gehoord rn:

0 de Nederlandse taal
D andere taal nl
D met de hulp van de tolk

Nadat de verdachte medegedeeld is waarvan deze wordt verdacht en niet tot antwoorden 1s verplicht,
verklaarde deze

[8l Ik ben wel eerder met de politie of justitie in aanraking geweest
Dit was het laatst voor een mishandeling van mijn vriendin .

[8l Ik heb wel werk
[8l Ik ben werkzaam al

0
D

Ik ontvang een ultkenng tnza e
Ik ben wel verslaafd
Ik gebruik
0 Ik ben wel bereid de schade te vergoeden
(8) Ik doe afstanc van de mbeslaggenomen voorwerpen.

netm per naa.'ll'i

" Ik wens te verklaren.
Op donderdag 15 maart 2007, omstreeks 20:15 uur zat ik in tram lijn 12. Ik ben bij de halte aan de
Wouwermanstraat te Oen Haag mgestapl Gekomen op hel Stationsplein te Den Haag moes: de tram
stoppen en moest Iedereen die in de tram zat de tram uit. Daarna werd Iedereen gecontroleerd Cloor
de politie.
Ik had voordat 1k van huis wegging m11n sporttas gepakt Ik gebruik deze sporttas meestal als ik mijn
voetbal team ga begeleiden. In deze tas zitten dan meestal twee of drie messen om het fruit te snijden
en te schillen wat tk dan bij mij heb. Ik schil vaak appels, meloenen enz. en deel dit dan aan het
voetbal team uit. In de haast om naar een vriendin te gaan die miJ had gebeld omdat zij wat
problemen had heb ik deze tas gepakt maar niet gekeken wat er in de tas zat.
Toen ik dus op het plein uit de tram stapte herinnerde ik mij dat er in mtJn tas twee messen zaten. Ik
zei tegen de agent voordat ik werd gecontroleerd dat ik twee messen in mijn tas had . Ik hennnerde mij
dat er in mijn tas een vleesmesje zat Dit mes zat onderin mijn tas en was in een handdoek gewikkeld
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De handdoek gebruik ik om het mes mee schoon te maken als ik dit mes heb gebruikt om fruit mee te
schillen.
Verder had ik in mijn tas een klapmes/vouwmes. Dit mes heeft een zwart heft met daarop een wrt met
bruine bewerking. Dit mes gebruik ik ook om het fruit mee schoon te maken
Ik begrijp nu van u dat dit mes verboden is en dat ik dat niet mag hebben Ik doe OiJ deze er dan ook
afstand van .
U vraagt aan mij hoe lang ik dit mes al heb Ik denk dat ik het al een half jaar heb. Ik heb het hier in
Den Haag op de mar1<t gekocht Ik denk dat ik er ongeveer E 20.- voor heb betaald,
Ik wist niet dat 1k dtt mes niet mocht hebben
Verder heb ik niets te verklaren.·

Na voorlezing volhard en ondertekend

(verdachte)
Handtekening

waarvan door mij ,
" • • •"P ambtseed
is opgemaakt, dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende
te 's-Gravenhage op dinsdag 13 januari 2009.

(verbalisant)
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Haag landen
Bureau Hoefkade
Postbus 264

2501 CG

s-Gravenhage

PROCES-VERBAAL

Pv nummer PL 1514/2007/14832 - 7

Ik"

• • • • hoofdagent van Politie Haaglanden, verklaar het volgende:

AANWIJZING VEILIGHEIDSRISICOGEBIEO
Tussen 1 Januari 2004 en 31 december 2005 werd onderzoek gedaan naar het aantal
(vuur)wapenrncidenten en het aantal geweldsdelicten in de Stationsbuurt te Den Haag en dan met
name in het door Burgemeester en Wethouders van Den Haag als zodanig aangewezen Noodgebied.
Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad van Den Haag, op grond van artikel 151 b van
de Gemeentewet, gelet op artikel 76c van de Algemene Politieverordening van Den Haag, de
burgemeeste r de bevoegdheid heeft verleend het gebied, zoals aangeduid in het besluit, nummer
BSD/2006.3500 en de in bijlage 1 opgenomen plattegrond, met inbegrip van de daarin gelegen voor
het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven aan te wijzen als
veiligheidsrisicogebied .
Zie voor bijzonderheden de kopieên van het aanwijzingsbesluit preventief fouilleergebied en van de
plattegrond van dat gebied, gevoegd in dit proces-verbaal.
BEVEL OFFICIER VAN JUSTITIE
De officier van 1ustitie heeft gelast dat opsporingsambtenaren tegenover een ieder in het hierboven
genoemde gebied, dat overeenkomstig artikel 151 b, eerste lid, van de Gemeentewet, door de
Burgemeester als veiligheidsrisicogebied is aangewezen, de bevoegdheden , als genoemd in artikel
50, 51 en 52 van de Wet Wapens en Munitie, kunnen uitoefenen.
Deze bevoegdheden zullen in het vervolg van dit proces-verbaal worden aangeduid met ''preventief
fouilleren· Deze term wordt ook gebezigd m artikel 76c van de APV van Den Haag .
De officier van justitie heeft gelast dat preventief fouilleren mag plaats vinden op donderdag 15 maart,
van 17 00 uur tot 23.00 uur. Het bevel bevat een omschrijving van het aangewezen gebied, de
geldigheidsduur en voorts de feiten en omstandigheden, op grond waarvan de toepassing van de
bevoegdheden tot onderzoek op wapens of munitie noodzakelijk wordt geacht.
Zie voor bijzonderheden de kopie van het bevel tot toepassing preventief fouilleren, gevoegd ln dit
proces-verbaal
PREVENTIEF FOUILLEREN
Op donderdag 15 maart 2007, te 20:01 uur, werd een persoon staande gehouden op de Stationsplein
te Den Haag. De persoon werd aan zijn kleding onderzocht. Van die persoon werd gevorderd dat de
verpakking van goederen, met inbegrip van reisbagage, die hij bij zich voerde, werd geopend .•
Hierbij werd het volgende aangetroffen een stiletto, zijnde een wapen in de zm van artikel 2, lid 1
categorie 1 onder 1 van de Wet Wapens en Munitie.
De locatie van fouillering ligt binnen het aangewezen veihgheidsris1cogeb1ed.
AANHOUDING
Op donderdag 15 maart 2007. te 20:03 uur, werd de verdachte
op Het Stationsplein ter
hoogte van perceel 2 B te Den Haag aangehouden als verdacht van vermoedelijke overtreding van
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artikel 13, lid 1 van de Wet Wapens en Munitie ( voorhanden hebben, vervaardigen, vervoeren,
transform. eet wapens cal 1 )
OVERBRENGEN. AANKOMST PLAATS ONDERZOEK EN VOORGELEIDING
Ter geleiding voor een hulpofficier van justitie werd de verdachte terstond om 20:05 uur op straat
zijnde hulpofficier van justitie waarna h1J
voorgeleid voor de inspecteur van politie
onverwijld overgebracht werd naar een plaats van onderzoek. politiebureau Hoefkade, te 'sGravenhage.
Aankomst aan het genoemde bureau op donderdag 15 maart 2007, te 20 :14 uur
De verdachte gaf ten tijde van de voorgeleiding op te zijn ~
Naam

._

Voornamen
Geslacht
man
Geboortedatum
Geboorteplaats :
Adres
Postcode
Woonplaats
Nationaliteit

:411••

VASTSTELLEN IDENTITEIT VERDACHTE
De verdachte identificeerde zich middels een aangewezen 1dentificat1ebew1js, te weten · een geldig op
zijn naam afgegeven 1dent1teitskaart. voorzien van nummer·~·····
INSLUITINGSFOUILLERING
Voorafgaande aan de insluiting van de verdachte werd een insluitingfouillering toegepast. Hierbij werd
niets ter zake dienende aangetroffen.
INBESLAGNEMING WAPEN
Het bij de verdachte aangetroffen wapen, werd op grond van artikel 52, lid 1 van de Wet Wapens en
Munitie in beslag genomen . Een proces-verbaal en kennisgeving van inbeslagneming werd
opgemaakt.
ONDERZOEK WAPEN
Door de materie deskundige
bngadier van politie Haaglanden is voor wat betreft het
aangetroffen wapen een proces-verbaal opgemaakt inzake de Wet Wapens en Munitie, hetgeen
gevoegd 1s in dit proces-verbaal.
Het aangetroffen wapen betrof een stiletto dit betreft een opvouwbaar mes, waarvan het lemmet
onder veerdruk of door een vergelijkbaar mechanisme uit het heft kan schanieren In de geopende en
gesloten toestand wordt het lemmet door een vergrendeling op zijn plaats gehouden
Het lemmet heeft gemeten vanaf het heft, een lengte van 9 centimeter of meer, namelijk 12
centimeter. Tevens is deze stiletto voorzien van een zogenaamde stootplaat. De stiletto is zwart van
kleur en heeft een totale lengte van 27 ,5 centimeter.
Derhalve betrof het een wapen zoals genoemd in artikel 2 , lid 1, categorie 1 onder 1 van de Wet
Wapens en Munitie Ingevolge artikel 13, lid 1 van de Wet Wapens en Munitie is het verboden een
wapen van categorie 1 te dragen hetgeen in artikel 55 van de Wet Wapens en Munitie strafbaar is
gesteld als overtreding.
FOTO WAPEN
Van het in beslag genomen wapen is met een digitale camera een fotografische opname gemaakt.
Deze foto is onbewerkt afgedrukt en bij dit proces-verbaal gevoegd.
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VERHOOR VERDACHTE
Op donderdag 15 maart 2007, te 21 :05 uur1 werd de verdachte
·n het politiebureau
HoefKade gehoord .
Hij bekende. Hij verklaarde dat hij in zijn haast zijn sporttas had gepakt en de tram had gepakt om
naar een vriendin te gaan. Voordat hij door de politie gecontroleerd werd realiseerde hij zich dat er in
de sporttas twee messen zaten waarvan 1 de stiletto was Hij gebruikte deze messen om fruit schoon
te maken als hij zijn voetbalteam begeleidde. HiJ begreep nu dat hij de stiletto niet mocht hebben. HiJ
deed afstand van de stiletto .

AFSTANDSVERKLARING IN BESLAG GENOMEN GOED
Door de verdachte werd een afstandsverklaring ondertekend waarin hij als eigenaar vrijwillig ter
vernietiging afstand deed van het in beslaggenomen stiletto met zwart heft, totale lengte 27,5
centimeter.
Zie daartoe de afstandsverklaring goed, gevoegd In dit proces-verbaal.

OVERLEG POLITIE PARKETSECRETARIS
Op donderdag 15 maart 2007 werd telefonisch overleg gevoerd met de dienstdoende politie
parketsecretari
Nadat hij ter zake dienende was ingelicht. besliste hij dat het in
beslaggenomen stiletto met zwart heft vernietigd kon worden.

IN VRIJ HEID STELLEN VERDACHTE
Op donderdag 15 maart 2007, te 21 :37 uur, werd de verdacht1!19••• op last van
inspecteur van politie zijnde hulpofficier van Justitie, in vrijheid gesteld.

AFHANDELING IN BESLA G GENOMEN WAPEN
Het in beslaggenomen Stiletto met zwart heft 1s inmiddels op de voorgeschreven wijze ter vernietiging
aangeboden

ANTECEDENTEN VERDACHTE
Bij verificatie in de centrale verwijzingsindex van net Regiokorps politie Haaglanden bleek oat de
verdachte wel voorkomt ter zake van misdrijf.

VERIFICATIE PERSOONSGEGEVENS VERDACHTE
Bij navraag bij het bureau bevolkingsregistratie van de gemeente 's-Gravenhage bleken de door de
verdachte opgegeven persoonsgegevens volledig JUist te zijn.
Zijn GBA-nummer luid

a

waarvan door mij,
opamb~eed

1s opgemaakt, dit proces-verbaal dat 11< sloot en ondertekende
te 's-Gravenhage op 13 januari 2009

(verbalisant)
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• Haaglanden

Bureau Hoefkade
Postbus 264
2501 CG 's-Gravenl'lage

Voorblad Dossier

S•••

OPSdossier nummer
Contactpersoon

• 1514/2007/14832 - 10/
• • • • hoofdagent, telefoon. 0701...

Soort Zaak
Oosslervorm

• Algemeen
Standaard

Omschrijving dossier
Geleidelijst

. Overtreding artikel 13 Wet Wapens en Munitie

Totaal aantal incidenten : 1
Aantal verdachten
·1
Waarvan minderjarig
Sluitingsdatum dossier
Verzenddatum politie
lnkomstdatum parket

Verdachte volgnummer: 1.1
Naam
Voornamen
Geboortedatum
Crv-nr
Verblijfstatus

:.
:
:

Soort incident
Plaats incident
Datum incident

: bezit van wapens en munitie
: Stationsplein THV 2515 BT 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
: 15-03-2007

960

ruimte voor barcodesticker en aantekeningen

OV!M, versie 5.7 12 15 lebroarl 2007

P 8 LITIE
e Haaglanden

Bureau Hoefkade
Postbus 264

2501 CG '&-Gravenhage

Voorblad per incident
(Zaaks-paragraaf)

Dossier nummer: 1514/2007/14832 - 12/

INCIDENT-NUMMER
: 2.1
Registratie-Pv nummer
· Pl1514/2007/14832 - 12
Omschrijving soort incident
Bezit van wapens en munitie
Omschrijving strafbaar feit
art 27 lid 1 WWM I Het dragen van een of meer wapens van categorie
IV
art 13 lid 1 WWM I Voorhanden hebben, vervaardigen, verv" transform .
etc wapens cat 1
: op 15-03-2007
Pleeg datum
Pleegtijd
: te 20.03 uur
Pleegadres
: Stationsplein THV
Pleegplaats/Lokatie
: 2515 BT 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
Benadeelde
Slachtoffer

OV74. ven;1e 5.J 6, 12 Januan 2006

Haag landen

Bureau Regionale Recherche • PL 1SJ2
Postbus 264
2501 CG ·s-Gravenhage

MUTATIEFORMULIER

:
Pv nummer
Type/specificatie :
Datum/tijdstip
Plaats
Straat
Object
Lokatie aanduiding:
Nadere aanduiding:
Bijzonderheden
:
Projectcode(s)

1514/2007/29309 - 13
Controle wet wapens en munitie
vrijdag 25 mei 2007 18:01 uur
's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
Stationsplein 29
Hollands spoor. stationsplein 29, 's-gravenhage
Perceel
Preventief fouilleren

Verbalisant( en)

Memo

2 messen cat IV, doet geen afstand

Aangehouden verdachte, verdachte
Naam, Voornamen
p1
:5
Geslacht
: man
971
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Woonadres
Postcode, Plaats
•
Telefoon

0

•nhage ('s-Gravenhage)

41====-···

Aanhoudingsgegevens
Arrestantnummer
Naam
Aanhouding

•

Aankomst bureau
Voorgeleiding
Strafbare feiten
Heenzending

OV20, versie 5,5 46. 121uh 2006

·vrijdag 25 mei 2007 18:01 uur
Stationsplein 29 THV , 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
·vrijdag 25 mei 2007 18:30 uur, Bureau HoefKade
.vrijdag 25 mei 2007 18;32 Ul'L
1specteur
·art 27 lid 1 WWM I Het dragen van een of meer wapens van categorie IV
.vrijdag 25 mei 2007 19:57 uur

Wapen
Rollen
Nadere Omschrijving
Kleur
Hoeveelheid
Bijzonderheden
Wapen
Rollen
Nadere Omschrijving
Kleur
Hoeveelheid
Bijzonderheden

: Mes
: Aangetroffen
: Dolkmes
: Zwart

:

,

: Met zwart foudraal

: Mes
: Aangetroffen
: Knipmes

: Zwart
.1
. Eenzijdig gekarteld en snijvlak

OV20, 11ers1e 5 5 <&6 , 12 jull 2008

Haag landen
Bureau Hoefkade. PL1514
Postbus 264
2501 CG 's-Gravl!nnage

PROCES-VERBAAL Aanhouding

Pv nummer. PL 1514/2007/29309 - 3

Wij ~ n
, verklaren het volgende·
aangehouden vrijdag 25 mei 2007 te 18:01 uur te 's-Gravenhage, Stationsplein 29
AANHOUDING:
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
adres
Postcode
Woonplaats
Nationaliteit
Telefoonnummer1
Telefoonnummèr2

: man

"
=•

:S

T

•

: 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
· Nederlandse

REDEN AANHOUDING
f8'J De aanhouding werd verricht op grond van artikel
art 27 lid 1 VVVVM I Het dragen van een of meer wapens van categorie IV

0
0

0
O
O
D

De verdachte stond gesignaleerd in het Opsporingsbestand personen , welke signalering bij dit
proces-verbaal Is gevoegd .
Op verzoek van
De aanhouding vond buiten heterdaad plaats in opdracht van de OvJ
De aanhouding vond buiten heterdaad plaats en het optreden van de (hulp}officier van justitie kon
niet worden afgewacht.
De OvJ
werd onverwijld van de aanhouding buiten heterdaad in kennis gesteld

DOORZOEKEN PLAATSEN
0 Ter aanhouding van de verdachte is de navolgende plaats Stationsplein 29, te 's-Gravenhage, niet
~nde een woning , tegen de wil van de bewoner doorzocht
[J met machtiging van de officier van justitie Mr
in het arrondissement 's-Gravenhage.
0 zonder machtiging van een officier van justitie in verband met de dringende noodzakelijkheid
bestaande uit
1n het arrondissement 's-Gravenhage is onverwijld, op
De officier van justitie Mr.
te
uur hiervan in kennis gesteld
DOORZOEKEN WONING
Ter aanhouding van de verdachte 1s de navolgende plaats ) 1 te 's-Gravenhage, een
woning, tegen de wil van de bewoner doorzocht met een machtiging van 0e officier van 1ust1tie Mr.
in het arrondissement 's-Gravenhage
Het proces-verbaal verslag binnentreden ex artikel 12 Grondwet is afzonderlijk opgemaakt en
bijgevoegd.

0

OVERIGE TENLASTELEGGING(EN)

0

Verder wordt deze persoon verdacht van-
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REDENEN VAN WETENSCHAP
"Op vrijdag 25 mei 2007. te 18:01 uur, bevonden wij. verbalisanten voornoemd, ons in uniform
gekleed op het Stationsplein ter hoogte van 29 te Den Haag. Wij waren belast met het uitoefenen
van bevoegdheden, zoals genoemd in artikel 50, 51 en 52 van de Wet Wapens en Munitie, in het
gebied dat overeenkomstig artikel 151b, eerste lid, van de Gemeentewet, door de burgemeester
als veiligheidsnsicogebied was aangewezen
Bij aankomst van tramlijn 9 wagennummer 3141 zagen wij een man uitstappen die een rugzak bij hem
droeg Vervolgens hielden wij op dat moment de man staande. Nadat wiJ hem hadden
medegedeeld waar wij als politie mee bezig waren.vroegen wij aan de man of hij wapens goederen
bij zich had die verboden waren

- Op grond van artikel 52, lid 3 van de Wet Wapens en Munitie werd deze persoon door ons aan zijn
kleding onderzocht op de aanwezigheid van wapens of munitie
- Op grond van artikel 50, lid 3 van de Wet Wapens en Munitie werd van die persoon gevorderd dat de
verpakking van goederen, met inbegrip van reisbagage, die h•J bij zich voerde, werd geopend
Vervolgens hebben wiJ deze onderzocht op wapens en munitie.
Hierbij werd het volgende aangetroffen. 2 messen in de rugzak
De locatie van fouillering ligt binnen het aangewezen veiligheidsnsicogebied

Op vrijdag 25 mei 2007, te 18:01 uur werd de verdachte•
op het Statlonplein ter
hoogte van perceel nummer 29 te Den Haag aangehouden als verdacht van ·
- Vermoedelijke overtreding van artikel 27, lid 1 van de Wet Wapens en Munitie ( verbod een wapen
van categorie IV te dragen)
De reden van aanhouding werd aan de verdachte medegedeeld. Voorts werd de verdachte
medegedeeld dat hij niet tot antwoorden verplicht is.
Het bij de verdachte aangetroffen wapen. werd op grond van artikel 52 , lid 1 van de Wet Wapens en
Munitie in beslag genomen".

0

Een veilighe1dsfou1llenng aan de kleding werd toegepast ornaat
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen.
0 Ter vaststelling van de identiteit van de verdachte is een identite1tsfouillenng aan de kleding
toegepast omdat·
. Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen.
O Ten behoeve van het opsporingsonderzoek is een onderzoek aan de kleding toegepast omdat
. Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen.
VOORGELEIDING
Ter geleiding voor een hulpofficier van justitie, werd de verdachte onverw11ld overgebracht naar het
bureau van politie Bureau Hoefkade, te 's-Gravenhage.
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Na aankomst aan het genoemde bureau op v9 dag 25 mei 2007 te 18:30 uur werd de verdachte op
de inspecteur van politie ZÎjnde hulpofficier
van 1ust1t1e.
In zijn opdracht is de verdachte in genoemd bureau ingesloten.

Q

Vrijd~g ~~ mei 2007 te , 8:32 uur geleid voor.

0

Tijdens het transport van de verdachte 1s gebruik gemaakt van de handboeien ornaat

(gJ Voorafgaand aan de Insluiting van de verdactite is een insluitingsfouillering toegepast

0

0

Hierbij werd mets terzake dienende aangetroffen.
Ten behoeve van het opsporingsonderzoek is in opdracht van de HOv
een onderi:oek
aan het lichaam toegepast omdat
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen.
Een veillgheidsfou1llering aan het lichaam werd toegepast in opdracht van de HOvJI· · · ·
omdat
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen.

INBESLAGGENOMEN

[gl De volgende goederen werden m beslag genomen
Wapen
Nadere omschrijving
Merk
Type
Kleur
Kaliber
Hoeveelheid
Wapen
Nadere omschnjving
Merk
Type
Kleur
Kaliber
Hoeveelheid

• Mes
Dolkmes

: Zwart

:1
: Mes
: Knipmes

, Zwart

121 Een proces-verbaal Kennisgeving van Inbeslagneming werd opgemaakt
Voorzover voor een zin of zinsnede het teken
daarin het teken •.,( voorkomt

0

is geplaatst is deze alleen van toepassing indien

waarvan door ons,
hoofdagent van Politie Haaglanden op ambtsbefofte
• • • hoofdagent van Politie Haag landen op ambtseed

1s opgemaakt, dit proces-verbaal, dat wij sloten en ondenekenden
te 's-Gravenhage op vrijdag 16 januari 2009

(veroalisanten)

Haag landen
Bureau R11swûk • PL1561
Postbus 5200
2280 HE RtJSWijk

AFSTANDSVERKLARJNG GOED

Pv nummer PL 1514/2007/29309 - 4

Ten overstaan van· • • • • • - • • • • • • • • • • brigadier van Politie Haaglanden

verklaart ondergetekende
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Laatst bekende
adres
Postcode
Plaats
Nationaliteit
Telefoon
GBA nummer

: man

:. - .1971

•

: ·s-Gravenhage ('s-Gravenhage)
: Nederlandse

hierbij als eigenaar, ter vem1et1ging, vrijwillig afstand te doen van het hieronder genoemd goed
W apen
Nadere Omschrijving
Kleur
Hoeveelheid
Bijzonderheden

: Mes
: Knipmes
· Zwart

.1
. Eenzijdig gekarteld en snijvlak

Rijswijk, vrijdag 16 januari 2009

Handtekening. • • • • • •

PV1• vers1e50dd 1-11-1999

• Haaglanden

Behandeld door
Postadres
Bezoekadres
Telefoon

Fax

Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage
Hoefkade 350
's-Gravenhage

070~==~p

07ot

Mobiel

06-

Datum

vrijdag 16 januari 2009
Antecedentenstaat

Onderwerp
Ons kenmerk

PL151412007129309 - 12

Uw kenmerk
Bijlagen

ANTECEOENTENSTAAT
verzoek om inlichtingen uit het herkenmngsdienstsysteem (HKS)

Pv nummer

: PL 1514/2007/29309 - 12

Naam
Voornamel"I
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
adres
Postcode
Woonplaats
Nationaliteit
Telefoonnummer1
Telefoonnummer2

: man

;-

1971

]

6

: 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
: Nederlandse

Adres volgens bevolkingsregister.• • • • • • 1 a·s-Gravenhage ('s-Gravenhage)
Verbhjfsadres
Valse naam
Roepnaam
Indien sprake van art 8 VI/VVV
Verhoord op
25-5-2007
Door
Gefotografeerd : Ja d.d.

µgl
brigad~r

Verdacht van: art 27 lid 1 WWM I Het dragen van een of meer wapens van categorie IV
Handtekening.

brigadier, van Politie Haaglanden
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Haag landen
Bureau Hoefluide - PL1514
Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage

Gegevensblad Verdachte 1.
(natuu rlijk persoon)

OPSdossier nummer 1514/2007/29309

Naam verdachte
Voorvoegsel(s)
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Taal bij tolk

Wo onadres
Plaats
Land
Telefoonnummer1
Telefoonnummer2
GBA-nummer
Laatst bekende adres
Plaats
Land

: man

971
: Nederlandse

S
Leiden (Leiden)
: Nederland

Parketnummer
Dagvaarding uitgere11<t

: nee

Invordering rijbewijs
Verslaafd

·nee
·nee

Gewoon beslag (94 SV)
Volledig afstand

: nee
: 1a

Volledig teruggegeven : nee
Vernietigd
: nee

Conservatoir beslag (94a SV)
Volledig afstand

: nee
· nee

Volledig teruggegeven : nee

Aanhouding

25-05-2007 te 18:01 uur
· 25-05-2007 te 18.30 uur
25-05-2007 te 18.32 uur

Aankomst plaats verhoor
Voorgeleiding Hovj

te
te
te

Inverzekeringstelling

uur
uur
uur

Verlenging
Voorgeleiding Ovj
Heenzending

25-05-2007 te 19:57 uur

GVO gevorderd

Nee

Doorzoeking
Binnengetreden

OVB5 , ve~ie S. 10 18, 23 no~ember 2004

OvJ

OvJ
OvJ

Politie Haaglanden

Registratienummer: PL 1514/2007/29309 - 10

Onderzoek woning
Naam raadsman
Melding Reclassering
Melding Kinderbescherming

nee
nee
• 25-05-2007

Datum eerste verhoor
Datum laatste verhoor

Betro kken bij Incident
Omschrijving incident
Strafbaar feit
Verklaring verdachte
Pleeg datum
Pleegadres
Pleegplaats, -land

· 2. 1
Registratienummer : PL 1514/2007/29309
: Controle wet wapens en munitie
: art 27 lld 1 l/NVM I Het dragen van een of meer wapens van categorie IV
. bekent
: op 25-05-2007
. Stationsplein 29
: 's-Gravenhage C's-Gravenhage), Nederland

Gebruikt voertuig
Benadeelde
Slachtoffer
Schadebedrag

:€

QV85 , versie 5 10.18, 23 novemDer 200.

Schaderegeling

: nee

Haag landen

Bureau Hoefkade - PL15 t 4
Postbus 26'4

2501 CG s-Gravenhage

Inhoudsopgave
OPSdossier nummer: 1514/2007129309/ - 11 /
Vanaf pagina
1

Voorblad
Inhoudsopgave

2

0

Algemene-Paragraaf

0. 1
0.2

Relaas Pv vanAfstandsverklaring Goederen

1

Verdachte-Paragraaf

Vanaf pagina

klapmes

3
6
Vanaf pagina

1971)

1.1

7

1.1.2

Gegevensblad Verdachte (Natuurlijk
Persoon)
Aanhouding

2

Zaaks-Paragraaf

Vanaf pagina

2.1

Controle wet wapens en munitie
1501/2007/29309, 25-5-2007

2.1.1

Voorblad Per Incident
Bevindingen, Pv vanBevindingen, Pv vanPv,Verhoor Verdachte
Overig Formulier

1.1.1

2.1.2

2.1,3
214
2.1 5

De laatste bladzijde van dit dossier heeft nummer: 25

PVt 14, versie 5.5.'7, 3 me 2006
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Stationsplein29
's-Gravenhage ('sGravenhage)

12
13
16
19
21

• Haaglanden
Bureau Ri1swijk - PL 1561
Postbus 5200
2280 HE RiJSwiJk

PROCES-VERBAAL EN K ENNISGEVING VAN INBESLAGNEMING

Invullen door parketofficier van Justitie
Ontvangst parket d.d.
Parketnr.:

Pv nummer_PL1514/2007/29309 - 5

(81 Voorlopig proces-verbaal

0
0

Definitief proces-verbaal
Bij parketnr

Verbalisant:
Naam
Rang
Nummer

: brigadier

Pleeg plaats
Pleegdatum

: 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
_25 met 2007

2

VERDACHTE:
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
adres
Postcode
Woonplaats
Nationaliteit
Telefoonnummer1
Telefoonnummer2

: man

.
.

971

b

· 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
: Nederlandse

GBAnr ••··~

Constatenng verbalisant. verdachte had de dolk btJ zich in het noodgebied in de tram
Verklaring verdachte.
r8l De verdachte erkent het feit te hebben begaan
0 Anders, te weten
Beslag.
1:81 Onder de verdachte.
0 Onder een ander dan de verdachte, te weten
Naam
Voornamen
Adres

PV49, versie S.e <12. 23 november 2006
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Postcode
Woonplaats
Anders, nl

heb ik verbalisant het volgende goed inbeslaggenomen :
Wapen
: Mes
Nadere OmschriJving
Dolkmes
Zwart
Kleur
Hoeveelheid
1
Bijzonderheden
: Met zwart foudraal

0

Bij dit proces·verbaal 1s :

afstandsverklaring(en) gevoegd.

f8I Het goed blijft, in afwachting van een beslissing van de officier van justitie In bewaring in het
politieverzamelgebouw aan de Zichtenburglaan te 's-Gravenhage.

0

Het geldbedrag van€
is op
gestort op rekeningnummer
048.08 55.579 kenmerk BAOO van regiopolitie Haaglanden

0

De voorwerpen genoemd onder nummer
zijn door mij op
te
uur gedeponeerd bij LASER, regio Noordwest te Diemen, Gebouw
Vijverhof, Dalsteindreef 9,

0

De voorwerpen genoemd onder nummer:
zijn in overleg met LASER, regio Noordwest te Diemen. tel.020-4953600 door mij op
uur

Vervolgbladen
Bij dit proces-verbaal is

vervolgblad gevoegd .

Voorzover voor een zin of zinsnede het teken
daarin het teken ·x· voorkomt

D is geplaatst 1s deze alleen van toepassing indien

Gesloten en ondertekend ,
-

rigadier van Politie Haaglanden op ambtsbelofte

te Rijswijk op vrijdag 16 ianuan 2009

Handtekening verbalisant.

Bestemd voor justitie

Verdachte verklaart ter terechtzitting van de Politierechter/Arrondissementsrechtbank te
' s-Gravenhage d d.
afstand te doen van de onder hem inbeslaggenomen voorwerpen.

Handtekening
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te

Haag landen
Bureau R11sw!jk • PL1561
Postbus 5200
2280 HE Rijswijk

PROCES-VERBAAL VAN VERHOOR VERDACHTE

Pv nummer: PL 1514/2007/29309 - 2

Op vrijdag 25 mei 2007, te 18 55 uur. werd door mij,,t • • • • • • • • • • • • • •
brigadier van Politie Haaglanden
, gehoord
Naam
Voornamen
: man
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Laatst bekende
adres
Postcode
• 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
Plaats
· Nederlandse
Nationaliteit
Telefoon
GBA nummer

0

D

0

Verdachte is gehoord In:
de Nederlandse taal
andere taal nl
met de hulp van de tolk
Nadat de verdachte medegedeeld is waarvan deze wordt verdacht en niet tot antwoorden is verplicht,
verklaarde deze

D

0
0
0
0
0

0

Ik ben wel eerder met de politie of justitie 1n aanraking geweest
Dit was het laatst voor .
Ik heb wel werk
Ik ben werkzaam als
bij
Ik ontvang een uitkering inzake WW voor een gezinsnorm van ongeveer€.
Ik ben wel verslaafd.
Ik gebruik
.
Ik ben wel bereid de schade te vergoeden
Ik doe afstand van de inbeslaggenomen voorwerpen.

netto per maand

Vetgedrukte tekst betreft v ragen/opmerkingen verbalisant
Normaalgedrukte tekst betreft antwoorden opmerkingen verdachte
U bent aangeho uden op verdenking van overtreding van de Wet wapens en munitie, wat hebt u
d aar op te zeggen?
Dat had ik al wel begrepen . Dat was mij overigens niet medegedeeld bij de aanhouding. Ik vond de
actie zelf trouwens niet echt professioneel overkomen. Nadat de messen waren aangetroffen en In
een doorzichtige zak waren gedaan, was het voor die agenten niet duidelijk van wie de messen
vervolgens waren. Mij is volgens mij wel 5 keer gevraagd, nadat ik dus al was aangehouden, of de
messen van mij waren. Overigens ben ik niet tegen dit soort acties, van mij mogen die vaker
plaatsvinden,
Wist u dat het dragen van dit soort messen verboden Is?

\
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Nee, ik dacht dat daarmee werd bedoeld het op het lichaam dragen is.

Dragen Is dus ook voor gebruik gereed bij zich hebben, bijvoorbeeld in een rugzak.
Ja. blijkbaar. dat wist ik niet.

Het gaat inderdaad om 2 messen, van wie zijn die messen?
Die zijn dus van miJ Het ene mes, een vliegeniersdolk, een mes van de Engelse Special Farces heb
ik gekregen van een Inmiddels overleden vriend van me Daar doe ik ook geen afstand van. Het
andere mes, een klapmes. gebruik ik voor miJn brood en ter zelfverdediging . Daar doe 1k wel afstand
van. daar heb 1k geen problemen mee

Waar had u die messen?
In mijn rugzak, ik zat toen in de tram.

Waarom had u die 2 messen bij u?
Uit zelfbescherming.

1

Hoe bedoelt u dat?
De maatschappij wordt steeds grimmiger. Niet alleen in Nederland maar in de hele wereld. Het 1s mijn
opvatting dat iedereen zich daar tegen zou moeten mogen verdedigen, desnoods met een wapen. Dat
is dus ook de reden voor mij om die wapens bij me te dragen

Hoe lang hebt u die messen al?

I
1

Die dolk heb ik zo'n 8 jaar ongeveer. Dat andere klapmes ongeveer een half jaar

Hebt u die messen altijd bij u?
Nee.

Wanneer dan wel?
Als

1

in

de avond weg ga, als 1k moet reizen of zo . Niet echt standaard, maar wel 's-avonds .

Hebt u verder nog Iets te verklaren?
Nee, ik heb niets te verklaren.

Na voorlezing, volhard en ondertekend

(verdachte)
Handtekening

•••••IE•
waarvan door mij,

op ambtsbelofte

1s opgemaakt. dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende
te Rijswijk op vrijdag 16 januari 2009.

(verbalisant)
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Haag landen
Bureau Hoefl<aae - PL151-4
Postbus 264

2501 CG 's-Gravenhage

PROCES-VERBAAL

Pv nummer PL1514/2007/29309- 7

Ik, • • • •" brigadier van Politie Haag landen verklaar het volgende:

AANWIJZING VEILIGHEIDSRISICOGEBIED
Tussen 1januari2004 en 31 december 2005 werd onderzoek gedaan naar het aantal
(vuur)wapenincidenten en het aantal geweldsdelicten in de Stationsbuurt te Den Haag en dan met
name in het door Burgemeester en Wethouders van Den Haag als zodanig aangewezen Noodgebied.
Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad van Den Haag, op grond van artikel 151 b van
de Gemeentewet, gelet op arttkel 76c van de Algemene Politieverordening van Den Haag, de
burgemeester de bevoegdheid heeft verleend het gebied, zoals aangeduid in het besluit, nummer
BSD/2006.3500 en de In bijlage 1 opgenomen plattegrond, met inbegrip van de daarin gelegen voor
het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, aan te wijzen als
veilig heidsrisicogeb1ed.
Zie voor bijzonderheden de kopieên van het aanwijzingsbesluit preventief fouilleergebied en van de
plattegrond van dat gebied, gevoegd in dit proces-verbaal

BEVEL OFFICIER VAN JUSTITIE
De officier van justitie heeft gelast dat opsporingsambtenaren tegenover een leder In het hierboven
genoemde gebied, dat overeenkomstig artikel 151b, eerste lid, van de Gemeentewet, door de
Burgemeester als veiligheidsrisicogebied is aangewezen, de bevoegdheden, als genoemd in artikel
50, 51 en 52 van de Wet Wapens en Munitie, kunnen uitoefenen.
Deze bevoegdheden zullen in het vervolg van dit proces-verbaal worden aangeduid met "preventief
fouilleren· Deze term wordt ook gebezigd in artikel 76c van de APV van Oen Haag
De officier van justitie heeft gelast dat preventief fouilleren mag plaats vinden op vrijdag 25 mei 2007 ,
van 17 00 uur tot 23 00 uur. Het bevel bevat een omschrijving van het aangewezen gebied, de
geldigheidsduur en voorts de feiten en omstandigheden op grond waarvan de toepassing van de
bevoegdheden tot onderzoek op wapens of munitie noodzakelijk wordt geacht
Zie voor bijzonderheden de kopie van het bevel tot toepassing preventief fouilleren, gevoegd tn dit
proces-verbaal

PREVENTIEF FOUILLEREN
Op vrijdag 25 mei 2007. te 18.01 uur, werd een persoon staande gehouden op het Stationsplein te
Oen Haag. De persoon werd aan zijn kleding onderzocht. I Van die persoon werd gevorderd dat de
verpakking van goederen, met inbegnp van reisbagage, die hij bij zich voerde, werd geopend . Hierbij
werd het volgende aangetroffen: 1 dolk met 2 snijkanten en stootplaat. blank stalen lemmet met zwart
heft in zwart foedraal alsmede 1 klapmes met zwart handvat en blank stalen lemmet met 1 snijkant en
1 gekartelde kant
De locatie van fouillering ligt binnen het aangewezen veilighe1dsnsicogeb1ed
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AANHOUDING
Op vrijdag 25 mei 2007, te 18,01 uur, werd de verdacht
p het Stationsplein ter
hoogte van perceel nummer 29 te Den Haag aangehouden als verdacht van vermoedelijke
overtreding van artikel 27, lid 1 van de Wet Wapens en Munitie (verbod een wapen van categorie IV
te dragen).

OVERBRENGEN, AANKOMST PLAATS ONDERZOEK EN VOORGELEIDING
Ter geleiding voor een hulpofficier van Justitie werd de verdachte onverwijld overgebracht naar een
plaats van onderzoek, politiebureau Hoefl<ade, te s-Gravenhage
Na aankomst aan het genoemde bureau op Vrijdag 25 mei 2007, te 18' 30 uur, werd de verdachte op
vrijdag 25 mei 2007, te 18:32 uur, geleid voor ~ inspecteur van politie zijnde hulpofficier
van justitie.
De verdachte gaf ten tijde van de voorgeleiding op te zijn .
Naam
Voornamen
Geslacht
: man
Geboortedatum·
1971
Geboorteplaats
Adres
Postcode
Woonplaats
: Den Haag
Nationaliteit
: Nederlandse

VASTSTELLEN IDENTITEIT VERDACHTE
De verdachte identificeerde zich middels een aangewezen îdent1ficat1ebewijs, te weten een geldig op
zijn naam afgegeven Nederlands paspoort, voorzien van nummer
! dat te LeidschendamVoorburg was afgegeven op 04 oktober 2005 en dat geldig is tot 04 oktober 2 1O.

INSLUITINGSFOUILLERING
Voorafgaande aan de insluiting van de verdachte werd een insluit1ngfouillering toeg&pas! Hierbij werd
niets ter zake dienende aangetroffen

INBESLAGNEMING WAPEN
Het bij de verdachte aangetroffen dolkmes, werd op grond van artikel 52, lid 1 van de Wet Wapens en
Munitie in beslag genomen Een proces-verbaal en kennisgeving van inbeslagneming werd
opgemaakt. De verdachte deed afstand ter vernietiging van het bij hem aangetroffen klapmes.

ONDERZOEK WAPEN
Door de taakaccenthouder Wet Wapens en Munitie
rigadier van politie
Haag landen is voor wat betreft het aangetroffen wapens een proces-verbaal opgemaakt inzake de
Wet Wapens en Munitie, hetgeen gevoegd is in dit proces-verbaal.
De aangetroffen wapens betroffen beide messen, waarvan 1 dolkmes en 1 zijdelings uit het heft
scharnierend klapmes, het betreft hier beide voorwerpen waarvan. gelet op de aard of de
omstandigheden waaronder het wordt aangetroffen, redelijkerwijs kari worden aangenomen dat het
voor geen ander doel 1s bestemd dan om letsel aan personen toe te brengen o~ te dreigen er dat niet
onder een van de andere categorieën valt)
Derhalve betrof het een wapen zoals genoemd 1n artikel 2, lld 1, categorie lV onder ( sub categorie)
van de Wet Wapens en Munitie. Ingevolge artikel 27, lid 1 van de Wet Wapens en Munitie is het
verboden een wapen van categorie IV te dragen, hetgeen in artikel 54 van de Wet Wapens en Munitie
strafbaar is gesteld als overtreding.
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FOTO WAPEN

Van het 1n beslag genomen wapens is met een digitale camera een fotografische opname gemaakt
Deze foto's zijn onbewerkt afgedrukt en bij dit proces-verbaal gevoegd .
VERHOOR VERDACHTE

Op vrijdag 25 mei 2007, te 18:55 uur, werd de verdachte• • • • • het pohtiebureau HoefKade
gehoord
Hij bekende
AFST ANDSVERKLARING IN BESLAG GENOMEN GOED

Door de verdachte werd een afstandsverklaring ondertekend waarin hij als eigenaar vi1jw11iig ter
vernietiging afstand deed van het In beslaggenomen kiapmes.
Zie daartoe de afstandsverklaring goed, gevoegd 1n dit proces-verbaal
IN VRIJHEID STELLEN VERDACHTE

Op vrijdag 25 mei 2007, te 19·57 uur, werd de verdachte •···~op last van~specteJr
van politie zijnde hulpofficier van justitie, in vrijheid gesteld.
OVERLEG POLITIE PARKETSECRETARIS

Op 28 mei 2007, werd telefonisch overleg gevoerd met de dienstdoende politie parketsecretaris. . .
_.• • Nadat hij ter zake dienende was ingelicht, besliste hij dat het in beslaggenomen dolkmes en
vouwmes vernietigd kon worden.
AFHANDELING IN BESLAG GENOMEN WAPEN

Het in beslaggenomen dolkmes en opvouwbare mes is inmiddels op de voorgeschreven wijze ter
vernietiging aangeboden
ANTECEDENTEN VERDACHTE

BiJ verificatie in de centrale verwijzingsindex van het Regiokorps politie Haaglanden, bleek dat de
verdachte niet voorkomt ter zake van misdrijf
VERIFICATIE PERSOONSGEGEVENS VERDACHTE

Bij navraag biJ het bureau bevolkingsregistratie van de gemeente Den Haag bleken de door de

~~~d~c~!~no:~~ge~~~~f,ersoonsgeeevens volledig juist te zijn .

~

.. ..-

2

waarvan door mij
•p ambtseed

8

is opgemaakt. dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende
te 's-Gravenhage op 16 januari 2009

(verbalisant)

PVl 1 Vets•e S 2 d d 23 )llU 2002

Haag landen

Bureau Hoefkade - Pl1514
Postbus 264
2501 CG 's-Gra11enhage

Voorblad Dossier
OPSdossier nummer : 151412007/29309 - 9/
Contactpersoon
~-••t bngadier, telefoon.

: Algemeen
: Standaard

Soort Zaak
Dossiervorm
Omschrijving dossier
Geleidelijst

Totaal aantal incidenten: 1
Aantal verdachten
· 1
Waarvan minderjarig
Sluitingsdatum dossier 30-05-2007
Verzenddatum politie
lnkomstdatum parket

Verdachte volgnummer: 1.1
Naam
Voornamen
Geboortedatum
Crv-nr
Verblijfstatus

Soort incident
Plaats incident
Datum incident

: controle wet wapens en munitie
: Stationsplein 29 2515 BV 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)

: 25-05-2007
ruimte voor barcodesticl<er en aantekeningen

OVB4, versie 5 7 12, 15 rebruan 2007

H••glanden
Bureau Hoefkade • PL 151•

Postbus 264
2501 CG '$-Gravenhage

Voorblad per incident
(Zaaks-paragraaf)

Dossier nummer: 1514/2007/29309 - 8/

INCIDENT-NUMMER
2
Registratie-Pv nummer
PL 1514/2007129309 - 8
Omschrijving soort incident · Controle wet wapens en munitie
Omschrijving strafbaar feit • art 27 lid 1 WVVM 1 Voetbalvandalisme· het dragen van een of meer
wapens van categorie IV
Pleeg datum
: op 25-05-2007
· te1801uur
Pleegtijd
Pleegadres
: Stationsplein 29
Pleeg plaats/Lokatie
: 2515 BV 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
Benadeelde
Slachtoffer

OV74 , versie

~ . 3 6,

1'1 Januan 2006

• Haaglandttaaglanden

Bureau Regionale Rechen::he - PL15J2
Postbus 2~
2501 CG '5-Gravenhage

MUTATIEFORMUUER

:
Pv nummer
Type/specificatie ·
:
Datum/tijdstip
Plaats
Straat
Object
Lokatie aanduiding
Nadere aanduiding·
Bijzonderheden
·
Projectcode(s)

1514(2007129315 - 7
Controle wet wapens en munitie
vnjdag 25 mei 2007 18:11 uur
's-Gravenhage f s-Gravenhage)
S1ationsplein 29
Hollands spoor stationsplein 29. 's-gravenhage
Perceel
Preventief fouilleren

Verbalisant(en)

Memo
deel van schaar

Aangehouden verdachte, verdachte
Naam, Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Gba-adres
Postcode. Plaats
Telefoon

: man

.• &

1971

.

~S!s-Gravenh:e {'s-Gravenhage)

Aanhoudingsgegevens
Arrestantnummer
z
Naam
:vnjdag 25 mei 20\ 18: 11 uur
Aanhouding
Stationsplein 29 THV • 's-Gravenhage {'s-Gravenhage)
:vrijdag 25 mei 2007 18:45 uur, Bureau Hoefkade
Aankomst bureau
Voorgeleiding
Q :nspecteur
:vrijdag 25 mei 2007 18:46 uur, :art 27 fid 1 WWM I Het dragen van een voorwerp van de categorie IV onder
Strafbare feiten
7° van de WINM
-vrijdag 25 mei 2007 19:50 uur
Heenzending

·a

OV20, VeBlll 5 H8. 12 jUli 2006

Voorwerp

: Schaar
Aangetroffen
Nadere Omschnjving
Halve schaar
Kleur
. Zwart
Hoeveelheid
.t
: Halve schaar als steekwapen te gebruiken
Bijzonderheden

Rollen

0V20 , Yel'Sle 5 .S .48, 12jut 2006

9

Haaglandthaglanden

Bureau Hoefltade . PU514
Postt>us 264
2501 CG ' 5-Grawnhage

PROCES-VERBAAL Aanhouding

Pv nummer. Pl1514/2007/29315 • 2

Ik.
verklaar het volgende:
aangehouden vnïdag 25 mei 2007 te 16:11 uur te 's-Gravenhage Stationsplein 29
AANHOUDING :
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
adres
Postcode
Woonplaats
Nationaliteit
Telefoonnummer1
Telefoonnummer2

: ·s~ravenhage ('s-Gravenhage)
· Nederlandse

REDEN AANHOUDING
t8l De aanhouding werd verricht op grond van artikel
art 27 lid 1 WWM I Het dragen van een voorwerp van de categorie IV onder

0
0

0
O
0

~

r

van de WWM

De verdachte stond gesignaleerd in het Opsporingsbestand personen, welke signalering bij dit
proces·verbaal is gevoegd.
Op verzoek van
De aanhouding vond buiten heterdaad plaats In opdracht van de OvJ
De aanhouding vond buiten heterdaad plaats en het optreden van de (hulp)officier van JUStitie kon
niet worden afgewacht
De OvJ
werd onverwijld van de aanhouding buiten heterdaad m kennis gesteld.

0
DOORZOEKEN PLAATSEN
0 Ter aanhouding van de verdachte is de navolgende plaats: Stationsplein 29 te 's-Gravenhage. niet
~nde een woning. tegen de wU van de bewoner doorzocht
U met machtiging van de officier van justitie Mr.
in het arrondissement 's-Gravenhage.
0 zonder machtiging van een officier van justitie in verband met de dringende noodzakelijkheid
bestaande uit
m het arrond1SSement 's-Gravenhage is onverwijld, op
De officier van justitie Mr
te
uur hiervan in kennis gesteld.
DOORZOEKEN WONING
0 Ter aanhouding van de verdachte is de navolgende plaats:
te 'sGravenhage, een woning, tegen de wtl van de bewoner doorzocht met een machtiging van de
officier van justitie Mr.
in het arrondissement 's-Oravenhage
Het proces-verbaal verslag binnentreden ex artikel 12 Grondwet is afzonder1ijk opgemaakt en
bijgevoegd.
OVERIGE TENLASTELEGGING(EN)
Verder wordt deze persoon verdacht van:

0

?V'9, ver.sie 5.5 54, 30 november 2Q0.4

Politie Haaglanden

Registratienummer: PL 1514/2007129315 - 2

REDENEN VA.N WETENSCHAP
·Op vnjdag 25 mei 2007. te 18 11 uur, bevond ik, verbalisant voornoemd, m11 m uniform gekleed op
het Stationsplein ter hoogte van numer 29 te Den Haag. Ik was belast met het uitoefenen van
bevoegdheden, zoals genoemd in artikel 50. 51 en 52 van de Wet Wapens en Munitie, in het
gebied, dat overeenkomstig artikel 151 b, eerste fid van de Gemeentewet door de burgemeester
als veiligheidsrisicogebied was aangewezen.
Ik hield op dat moment een persoon staande
- Op grond van artikel 52, lid 3 van de Wet Wapens en Munitie werd deze persoon door mij aan ZJÏn
kleding onderzocht op de aanwezigheid van wapens of munitie
- Op grond van artikel 50. lid 3 van de Wet Wapens en Mumtie werd van dïe persoon gevorderd dat de
verpa.kklng van goederen. met inbegrip van reisbagage, die tlij bil zich voerde, werd geopend.
Vervolgens heb ik deze ondeczocht op wapens en munitie
Hierbij werd het volgende aangetroffen in een tas: een halve schaar cq. mes.
De locatie van fouillering ligt binnen het aangewezen veiligheidsrisicogebied.
Op vn}dag 25 mei 2007, te 18 13 uur, werd de verdachte
op het Stationsplein ter
hoogte van nummer 29 te Den Haag aangehouden als verd:1cht van·
- vermoedelijke overtreding van artikel 27, lid 1 van de Wet Wapens en Munitie (verbod een wapen
van categorie IV te dragen).
De reden van aanhouding werd aan de verdachte medegedee!d. Voorts werd de verdachte
medegedeeld dat hij niet tot antwoorden verpficht is.
Het bij de verdachte aangetroffen wapen, werd op grond van artJ'kel 52, lid 1 van de Wet Wapens en
Munitie in beslag genomen"

0
0

0

Een veHigheidsfouillering aan de kleding werd toegepast omdat
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen.
Ter vaststelling van de identiteit van de verdachte is een identiteitsfouillering aan de kleding
. Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen .
toegepast omdat
Ten behoeve van het opsporingsonderzoek is een onderzoek aan de kleding toegepast omdat
. Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen

VOORGELElDING
Ter geleiding voor een hulpofficier van justitie, werd de verdachte onverwijld overgebracht naar het
bureau van politie Bureau Hoefkade, te 's-Gravenhage
Na aankomst aan het genoemde bureau op vn]dag 25 mei 2007 te 16:45 uur werd de '/ectJachte op
vnjdag 25 mei 2007 te t 8:46 uur geleid voor:
de inspecteur van politie ZJ]nde hulpofficier
van justitie
In zijn opdracht is de verdachte in genoemd bureau ingesloten.

0

Tijdens het transport van de verdachte is gebruik gemaakt van de handboeien omdat

(8] Voorafgaand aan de insluiting van de verdachte is een insluitingsfouillering toegepast
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen.
Ten behoeve van het opsporingsonderzoek is in opdracht van de HOv
een onderzoek
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen.
aan het lichaam toegepast omdat
D Een veiligheidsfouillering aan het lichaam werd toegepast in opdracht van de
omdat
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen.

0

HOv-'11•• •1

PVV , vers1e 5 5.54, 30 november2004
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Politie Haaglanden

INBESLAGGENOMEN

181 Het volgende goed werd in beslag genomen
Voorwerp
Nadere omschnjving
Merk
Type
Materiaal
Kleur
Serienummer
Graveerkode
Hoeveelheid

0

. Schaar
Halve scnaar

: Zwart
:1

Een proces-verbaal Kennisgeving van Inbeslagneming werd opgemaakt

Voorzover voor een z.in of zinsnede het teken
daarin het teken Y voorkomt

0

1s geplaatst is deze alleen van toepassing îndien

waarvan door mij.
·tl!~!l!Jl&!!!!IP:· hoofdagent van Pofitie Haaglanden op ambtsbelofte

is opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik stoot en ondertekende
te 's-Gravenhage op vrijdag 16 januari 2009

(verbalisant)

P\/'9, versie 5 5 5' 30 novembe<20<M

~

Haaglandtlaaglanden

Bure.au Wassenaar - PL157t
Postbus 495
2240 AL Wassenaar

AFSTANDSVERKLARING GOED

!=>v nummer: Pl t 51412007(29315 - 4

ren overstaan

van·ll•••••••••••.

hoofdagent van Politie Haagtanden .

verklaart ondergetekende
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Woonadres
Postcode
Plaats
Nationariteit
Telefoon
GBA nummer

,__

man

--197t

· 's-Gravenhage fs--Gravenhage)
. Neder1andse

tuerbij als eigenaar, ter vernietiging, vn-iwïllig afstand te doen van het hieronder genoemd goed:
Voorwerp
Nadere Omschnjving
Kleur
Hoeveelheid
Bijzonderheden

: Schaar
Halve schaar

Zwart
;1
· Halve schaar als steekwapen te gebruiken

Wassenaar. vrijdag 16 januari 2009

Handtekening ..• • • • • •

PlfH versie 5.0 d d. 1-1 1-1999

P~~"l.111"1
~

E

Haaglandttaaglanden

Behandeld door
Posttdl"e$
Bezoekadres

Telefoon
Fax
Mobiel

0ab.lm
Onde~lll

Ons l<erv:nerk

Postbus 264
250 t CG 's...Gravenhage
Hoetkade 350
's...Gravenhage
070 A
d
070 f
6
06vnïdag 16 januari 2009
Antecedentenstaat
PL t 51412007/29315 - 6

Uwkenme(I(

BIJiagen

ANTECEDENTENSTAAT
verzoek om inlichtingen

Pv nummer

urt het her1<enningsdienstsysteem (HKS)

: Plt5t4/2007/29315 -6

Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
adres
Postcode
Woonplaats
Nationaliteit
Telefoonnummer1
Telefoonnummer2

_man
.411k1971

~iEE?-···
: 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
· Nederlandse

Adres volgens be'IOlkingsregister: • • • • • • •" . 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
Verblijfsadres
Valse naam
Roepnaam
Indien sprake van art. 8 'NV'N:
Verhoord op
: 25-5-2007

5

Door
Gefotografeerd : Ja

µgl
bngadier

d .d _

Verdacht van: art 27 lid 1 V#VM f Voetbalvandalisme: het dragen van een of meer wapens van
categorie IV

Handtekening.

brigadier, van Politie Haaglanden

BR5. ver&1e 5 Uil, 21 januari 2004

P~t!Jl.111" IE
a

Haaglandtlaaglanden

Bureau Wusena.a1 • PL 1571
Postbus 495
2240 AL Wassenaar

PROCES-VERBAAL VAN VERHOOR VERDACHTE

Pv nummer. PL1514/2007/29315 • 3

Op vn]dag 25 mei 2007, te 19:35 uur, werd door mij,

van Politie Haaglanden aan bureau Hoefl<ade. gehoord
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Woonadres
Postcode
Plaats
Nationaliteit
Telefoon
GBA nummer

- - - -~-

• hoofdagent

-

man

:. . .1971

Verdachte is gehoord in:

l8l de Nedertandse taal

0 andere taal nl
D met de hulp van de tolk
Nadat de verdachte medegedeeld is waarvan deze wordt verdacht en niet tot antwoorden ~s verplichL
verklaarde deze

(8J Ik ben wel eerder met de politie of justitie in aanrakmg geweest

0

l8l

0
0

0
l8l

Dit was in 2005 voor een vernieling
Ik heb wet werk
Ik ben werkzaam ats ~••llll!!!ll!!I!!
Ik ontvang een uitkering inzake WW voor een gezinsnorm van ongeveer €.
Ik ben wel verslaafd.
Ik gebruik
.
Ik ben wel bereid de schade te vergoeden .
Ik doe afstand van de inbeslaggenomen voorwerpen .

netto per maand .

U vraagt aan mij of ik weet waarom ik ben aangehouden .
Ik weet dit. ik ben aangehouden omdat ik een halve schaar Dij me tla<l.

U vraagt aan mij waarom ik deze schaar bij me heb.
Ik heb hem bij me om mezelf te beschermen

U vraagt aan mij tegen wie ik bescherming nodig heb.
Ik word vaak gepest. ik wil me beschermen tegen deze mensen indien ze te ver gaan en geweld gaan
plegen tegen mij.

U vraagt aan mij hoe ik aan deze halve schaar kom.
Ik heb deze ongeveer een half jaar geleden gekregen van mijn onder buurman.

U vraagt aan mij of ik weet dat het strafbaar Is om deze schaar bij me te dragen.

PVl26, versie 5 8 .36, 4 olc!Dber 2005

Registratienummer: Pl f 5141200 71293 t 5 - 3

Politie Haaglanden

Ik wist dit met het is maar een halve schaar. Ik heb hem gewoon bij me . Ik had hem in mijn rugzak
zitten.

\

U vertelt mij dat ik ben aangehouden op het Stationsplein. U vertelt mij dat dit een noodgebied
is en dat het niet is toegestaan om een halve schaar op zak te hebben.
Ik wist dit met. dit is mij niet bekent

Na voonezing. volhard en ondertekend.

(verdachte)
Handtekening

waarvan door mij,
op ambtseed

is opgemaakt, dit proces-vertlaal. dat 1k. sloot en ondertekende
te Wassenaar op vnjdag 16 januari 2009.

(verbalisant)

PV12& ~ 511.36, 4 oktober 2005

Haag 1andttaagl anden
Bureau Wassenaar· PLl571
Postbus 495
2240 AL Wassenaar

Proces-verbaal
OPSdossier nummer
Contactpersoon

: 1514120071293 15 - 5/

-

Soort Zaak

Dossiervonn
Omschnjving dossier

oofdagent. telefoon: 07~

·Algemeen
· Verkort Dossier
'. dragen wapen categorie 4

MEERDERJARIG

Geleidelijst
s1u1tingsdatum dossier

: 25--05-2007

Datum binnenkomst pa.rl<et
Verdachte

-~
9 1

Geboortedatum

:

Incident

~

Wet/Artikel

ontrole wet wapens en munitie. gepleegd te 's-Gravenhage ('sGravenhage). op vnjdag 25 mei 2007 te 18:11 uur
: art 27 lid 1 WWM I Voetbalvandalisme: het dragen van een of meer
wapens van categorie IV

Deze ruimte niet bescMjven. Bestemd voor parket

Pohtie Haaglanden

Registratienummer: PL t 514/2007129315 - 5

Naar aanleiding van het feit dat er op vrijdag 25 mei 2007, 19.35 uur op het Stationsplein te 'sGravenhage de verdachte aangehouden werd. terzake het dragen van een voorwerp van de categorie
4 onder 7 van de Wet Wapens en Munitie
, heb ik. verbaftsant
onderzoek ingesteld -

··~··"····· hoofdagent \fan polrtie Haag1anden, ee11

-- --

Aanhouding en verhoor verdachte
Op vn]dag 25 mei 2007 te 18:11 uur werd de verdachte aangehouden en ter geleiding voor een
hulpofficier van justibe ten spoedigste overgebracht naar het bureau van politie Bureau Hoefkade,
waar hij/zij te llTljdag 25 mei 2007, 18 45 uur aankwam en te vn]dag 25 mei 2007, 18:46 uur voor de
hulpofficier van justitie j
werd geleid In diens opdracht werd de verdachte ingestoten
De verdachte werd op vnjdag 2.5 mei 2007 gehoord Het proces-verbaal van verhoor is bîj ärt. dossier
gevoegd

1

Beslag
Het volgende goed is in beslag genomen.
Voorwerp
Nadere Omschn]ving
Kleur
Hoeveelheid
Bijzondertleden

; Schaar
Halve schaar
: Zwart
.1
. Halve schaar als steekwapen te gebruiken

l8l De verdachte heeft afstand gedaan van het goed
0

0

0
0

0
0

Een afstandsverklaring is als bijlage bijgevoegd
De verdachte heeft geen afstand gedaan van het goed
.
Een proc~verbaal Kennisgeving van Inbeslagname is opgemaakt en als bijlage bijgevoegd.

Terwee
De verdachte heeft te kennen gegeven niet bereid of m staat te zijn de schade te vergoeden

SCHADEBEMIDDEUNG WET TERWEE
Aangever
heeft in de aangifte aangegeven dat h1J schade heeft geteden Deze schade bestaat
uit
en bedraagt ongeveer€
Aangever wil wel voor schadevergoeding in aanmerking
komen en verdachte
wil de door hem veroorzaakte schade wel vergoeden
Derhalve is door mij, verbalisan
, geen schadebem1ddelmg tussen beide partijen tot
stand gebracht
De schadebemiddeling is gelukt
De schadebemiddeling is mislukt, omdat

SCHADEREGELING WET TERWEE

0

De schaderegeling die tussen aangever
en verdacn~
is afgesproken bestaat
uit een schadevergoeding van €
De betalJng door de verdachte heeft contant plaatsgevonden.
Het geld is aan aangever
uitbetaald tegen een bewijs van ontvangst

0

Na overleg met de pofrtieparketsecretaris
1s op
aan de verdacht
een
gewaarmer1<te kopie van een dagvaarding en een voorgedrukt mededelingenfonnufier uitgereikt De
verdachte ondertekende daarvoor een ingevulde akte van uitreiking.
De verdachte dient op
te
uur te verschijnen ter terechtzitting van de politierechter van
het arrondissementsparket te 's-Gravenhage.

0

HAU/AUWWW

HAU,AUWWWenTRANSACTIE
Na overteg met de politieparketsecretaris
is op
transactie, in de vorm van een schikkingsbedrag van €

P\1138, ~ 5 ,1 5 40. 15 februan 2007

aan de verdachte1 1 • • • • • een
aangeboden, alsmede een

Politie Haagfanden

Registratienummer. PL t51412007/29315. 5

gewaarmerkte kopie van een dagvaarding en een voorgedrukt mededefmgenformulier uitgere1Kt. De
verdachte ondertekende daarvoor een irlgevulde akte van uitreiking
De veroachte dient, bij het niet voldoen van het schikkingsbedrag btt1nen de daarvoor gestelde
betalingsteonijn, op
te
uur. te verschijnen ter terechtzitting van de politierechter van het
arrondissementsparket te 's-Gravenhage.

0
0

TOM
Na overleg met de pofrtieparketsecretacis
is op
aan de verdachte
een
uur te verschijnen bij de officier van justitie te 's-Gravenhage .
oproep uitgereikt om op
te
TOM en TRANSACTIE
Na overleg met de politieparketsecretaris
1s op
aan de v e r d a c h t e - e e n
transactie, in de vorm van een beschikkingsbedrag van€
aangeboden .
De verdachte dient, bij het niet voldoen van het beschikkingsbedrag binnen de daarvoor gestelde
betafingstermijn op
om
uur te verschijnen bij de officier van justitie te 's-Gravenhage

Opmerkingen
AANWIJZING VEIUGHEIDSRISICOGEBIED
russen 1 januari 2004 en 31 december 2005 werd onderzoek gedaan naar het aantal
(vuur)wapemncidenten en het aantal gewe!dsdeficten in de Stationsbuurt te Oen Haag en dan met
name in het door Burgemeester en Wethouders van Den Haag als zodanig aangewezen
Noodgebied.
Dit onde17:oek heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad van Oen Haag, op grond van artikel 151 b van
de Gemeentewet, gelet op artikel 76c van de Algemene Politieverordening van Oen Haag, de
burgemeester de bevoegdheid heeft verteend het gebied, zoals aangeduid in het besluit. nummer
BSDf2006.3500 en de in bijlage 1 opgenomen plattegrond, met inbegrip van de daartn gelegen
voor het pubfiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, aan te wijzen als
veiligheidsrisicogebied.
Zie voor bijzonderheden de kopieên van het aanwijzingsbesluit preventief foumeergebied en van de
plattegrond van dat gebied, gevoegd in dit proces-verbaal
BEVEL OFFICIER VAN JUSTITIE
De officier van justitie heeft gelast dat opsporingsambtenaren tegenover een ieaer in net hierboven
genoemde gebied. dat overeenkomstig artikel 151 b, eerste lid. van de Gemeentewet door de
Burgemeester als veiligheidsrisicogebied is aangewezen. de bevoegdheden , als genoemd in artikel
50, 51 en 52 van de Wet Wapens en Munitie, kunnen uitoefenen.
Deze bevoegdheden zullen in het vervolg van dit proces-verbaal worden aangeduid met "preventief
fouilleren·. Deze term wordt ook gebezigd in artikel 76c van de APV van Den Haag.
De officier van justitie heeft getast dat preventief fouilleren mag plaats vinden op vrijdag 25 mei 2007
van 1
uur tot 23 00 uur Het bevel bevat een omschrijving van het aangewezen gebied de
geldigheidsduur en voorts de feiten en omstandigheden, op grond waarvan de toepassing van de
bevoegdheden tot onderzoek op wapens of munitie noodzakelijk wordt geacht
Zie voor bijzonderhedel"I de kopie van het bevel tot toepassing preventief fouilleren, gevoegd in dit
proces-verbaal
Op 28 mei 2007 werd er telefonisch contact opgenomen met de Politie Parket Secretaris••••
nadat hij ter zake dienende was ingelicht, verklaarde hij dat het inbeslaggenomen goed vemietgd
kon worden, derhalve is dit goed ter vernietiging aangeboden

r·oo

INVRIJHEIDSTELLING:

1nvnjheidstellen
Op vn]dag 25 mei 2007 te 19:50 uur werd de verdachte op last van de hulpofficier van justitie, "
• • • inspecteur van politie Haaglanden, heengezonden.
Verdachtegegevens

PV136, versie 5 15.40. 15 februari 2007

•
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Naam
Voornamen
Geslacnt
Geboortedalllm
Geboorteplaats
Geboorteland
Woonadres
Postcode
Plaats
Nationaliteit
Telefoon
GBA nummer

: man

· 's-Gravenhage \s-Gravenhage)
Nedertandse

Sofinummer
GBA-nummer
Verificatie persoon

~

. ja

Taal b1J tolk

nee

Verslaafd
CRV-nr
Verblijfsstatus
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Politie Haaglanden

0
0
0
0
0
0

OPMERKINGEN VERBAUSANT(EN)
In opdracht van de politiepa.rketsecretaris
werd een
een dagvaarding
een transactievoorstel
geldsom
oproeping voor een taakstrafzitting
opgemaakt en vervolgens uitgereikt aan de verdachte.

Bijlage(n)

0
18]

0

18]

0

18]

0
0

0
18]

l8J

18J

Bij dit proces-verbaal zijn gevoegd:
1 proces(sen)-verbaal Kennisgeving van Inbeslagneming
1 Afstandsverklaring(en)
1 Formulier(en) Wet Tecwee
een proces-verbaal aanhouding
1 proces(sen)-verbaal aangifte
1 proces(sen)--verbaal verhoor 11erdachte
1 proces(sen)-verbaal verhoor getuige
11ecwiJz.ingsformuherlafloopbericht HALî
JlPH-roeldingsformufier
Aanwijzing veffigheidsrisicogebieden
Last tot het uitoefenen van bevoegdheden
Plattegrond aangewezen gebied

0

D
D
Met de verdachte werd geen financiêle regeling getroffen
waarvan door mij,

op ambtseed

is opgemaakt., dit proces-verbaal dat ik sloot en ondertekende
te Wassenaar op vnjdag 16 januari 2009

{verbalisant}

PVl36, YeBle S 1540. 15 febl'uari2001

Haag landen

Bureau Regionale Reclierche • PL 15J2
Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage

MUTATIEFORMULIER
Pv nummer
Type/specificatie :
:
Datum/tijdstip
:
Plaats
:
Straat
Object
Lokatie aanduiding:
Nadere aanduiding ·
Bijzonderheden
:
Projectcode(s)

1514/2006/27582 - 6
Bezit van wapens en munitie
zaterdag 20 mei 2006 20 30 uur
's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
Stationsweg
Straat/wegdeel
Preventief fouilleren

Verbalisant( en)

Memo
Werd de ve aangehouden tijdens de prev fouilleer aktie.
Hij had een boterham mes bij zich, en geen 1d bewijs.
AANV 1017
De ve afgehoord voor het boterham mes.
Hij verklaarde dat hij de jas van zijn vader aan had en dat hij niet wist dat het mes er in zal
Had nou niet echt het idee dat de ve de waarheid sprak, hem hiermee geconfronteerd , maar ach "."
Hij heeft afstand getekend voor het mes.

Aangehouden verdachte, verdachte
Naam.Voornamen
111111111"119
Geslacht
: man
Geboortedatum
1979
Geboorteplaats
Geboorteland
Domicili
Postcode, Plaats
Telefoon

OV20, versie 5 5 46 , , 2 full 2006

Aanhoudingsgegevens
Arrestantnummer
Naam
:zaterdag 20 mei 2006 20:30 uur
Aanhouding
Stationsweg 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
Aankomst bureau
:zaterdag 20 mei 2006 20:45 uur. Bureau Hoefl<ade
.zaterdag 20 mei 2006 20 36 uur,
inspecteur
Voorgeleiding
·art 27 lid 1 WWM I Het dragen van een of meer wapens van categorie IV
Strafbare feiten
:zaterdag 20 mei 2006 21 ~ 55 uur
Heenzending
Wapen
Rollen
Nadere Omschrijving
Kleur
Hoeveelheid

: Mes
• Aangetroffen
· Boterham mes

. Wit
.1

ov20, vers•e 5.5 "&, i 2 jull 2006

P\JLITIE
Haag landen
Bureau Hoefkade
Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage

PROCES-VERBAAL Aanhouding

Pv nummer PL1514/2006/27582 - 3

Wij,

en - - - - - - , verklaren het volgende.
aangehouden zaterdag 20 mei 20~enhage, Stationsweg :

AANHOUDING :
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
adres
Postcode
Woonplaats
Nationaliteit
Telefoonnummer1
Telefoonnummer2

: man

's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
Nederlandse

REDEN AANHOUDING

181 De aanhouding werd verricht op grond van artikel
art 27 hd 1 w.NM I Het dragen van een of meer wapens van categorie IV

0
0
0
0

0
0

De verdachte stond gesignaleerd in het Opsporingsbestand personen welke signalering bij dit
proces-verbaal 1s gevoegd.
Op verzoek van
De aanhouding vond buiten heterdaad plaats in opdracht van de OvJ
De aanhouding vond buiten heterdaad plaats en het optreden van de (hulp)officier van justitie kon
niet worden afgewacht
De OvJ
werd onverwijld van de aanhouding buiten heterdaad in kennis gesteld.

DOORZOEKEN PLAATSEN
0 Ter aanhouding van de verdachte 1s de navolgende plaats Stationsweg , te 's-Gravenhage, niet
~de een woning, tegen de wil van de bewoner doorzocht:
D met machtiging van de officier van justitie Mr
in het arrondissement 's-Gravenhage
0 zonder machtiging van een officier van justitie in verband met de dringende noodzakelijkheid
bestaande uit
in het arrondissement 's-Gravenhage is onverwijld, op
De officier van justitie Mr
te
uur hiervan in kennis gesteld
DOORZOEKEN WONING
0 Ter aanhouding van de verdachte is de navolgende plaats
te 's-Gravenhage 1
een woning tegen de wil van de bewoner doorzocht met een machtiging van de officier van justitie
Mr.
in het arrondissement 's-Gravenhage.
Het proces-verbaal verslag binnentreden ex artikel 12 Grondwet is afzonderlijk opgemaakt en
bijgevoegd<
OVERIGE TENLASTELEGGING(EN)
Verder wordt deze persoon verdacht van

0
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Politie Haaglanden
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REDENEN VAN WETENSCHAP
• Op zaterdag 20 mei 2006, te 20.25 uur, bevonden wij, verbalisanten voornoemd, ons in uniform
gekleed op de Stationsweg ter hoogte van de Oranjelaan te Den Haag Wij waren belast met het
uitoefenen van bevoegdheden, zoals genoemd in artikel 50, 51 en 52 van de Wet Wapens en
Munitie, in het gebied, dat overeenkomstig artikel 151 b, eerste lid, van de Gemeentewet. door de
burgemeester als veiligheidsris1cogebied was aangewezen

Wij hielden op dat moment een persoon staande
- Op grond van artikel 52, lid 3 van de Wet Wapens en Munitie werd deze persoon door ons aan zijn
kleding onderzocht op de aanwezigheid van wapens of munitie
- Hierbij werd het volgende aangetroffen: In de rechter jaszak een broodmes
De locatie van fouillering ligt binnen het aangewezen veiligheidsrisicogebied .
Op zaterdag 20 mei 2006, te 20 .30 uur, werd de verdachte Gumbs op de Stationsweg ter hoogte van
de Oranjelaan te Oen Haag aangehouden als verdacht van
- vermoedelijke overtreding van artikel 27, lid 1 van de Wet Wapens en Mun1t1e ( verbod een wapen
van categone IV te dragen)
De reden van aanhouding werd aan de verdachte medegedeeld . Voorts werd de verdachte
medegedeeld dat htJ niet tot antwoorden verplicht is.
Het bij de verdachte aangetroffen wapen, werd op grond van artikel 52, lid 1 van de Wet Wapens en
Munitie m beslag genomen •
Noot verbalisanten· de verdachte werd ter stond op straat geleid voor de genoemde hulpofficier van
justitie en vervolgens overgebracht naar het bureau van politie Bureai.J Hoefl<ade.

D Een veiligheidsfouillering aan de kleding werd toegepast omdat
H1erb1J werd niets terzake dienende aangetroffen.

D Ter vaststelling van de identiteit van de verdachte 1s een identiteitsfoutllering aan de kleding

0

toegepast omdat:
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen.
Ten behoeve van het opsporingsonderzoek is een onderzoek aan de kleding toegepast omdat
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen

VOORGELEIDING

Ter geleiding voor een hulpofficier van 1ustit1e, werd de verdachte onverwijld overgebracht naar hel
bureau van politie Bureau Hoefkade, te 's-Gravenhage.
Na aankomst aan het genoemde bureau op zat~006 te 20.45 uur werd de verdachte op
zaterdag 20 mei 2006 te 20:36 uur geleid voor ~ de inspecteur van politie zijnde
hulpofficier van Justitie.
In zijn opdracht is de verdachte in genoemd bureau ingesloten

D Tijdens het transport van de verdachte is gebruik gemaakt van de handboeien omdat

~ Voorafgaand aan de insluiting van de verdachte is een insluitingsfouillering toegepast.

Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen.

D Ten behoeve van het opsporingsonderzoek is in opdracht van de HOvJ D

onderzoek aan het lichaam toegepast omdat
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen.
Een veiligheidsfouillenng aan het lichaam werd toegepast in opdracht van de
omdat
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen.

INBESLAGGENOMEN
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D

Het volgende goed werd in beslag genomen

Wapen
Nadere omschrijving
Merk
Type
Kleur
Kaliber
Hoeveelheid

0

Registratienummer; PL 1514/2006/27582 - 3

: Mes
: Boterham mes

: Wit

•1

Een proces-verbaal Kennisgeving van Inbeslagneming werd opgemaakt.

Voorzover voor een zin of zinsnede het teken
daarin het teken "x" voorkomt

D

is geplaatst is deze alleen van toepassing indien

waarvan door ons,
~ hoofdagent

van Politie Haaglanden op ambtsbelofte

~brigadier van Politie Haaglanden op ambtseed

is opgemaakt. dit proces-verbaal dat wij sloten en ondertekenden
te 's-Gravenhage op maandag 12 ianuarr 2009

(verbalisanten)

PVi, versie !i.5 5'4 , 30 november 200-4

Haag landen
Bureau Hoefkade
Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage

AF STANDSVERKLARING GOED

Pv nummer PL1514/2006/27582 - 1

Ten overstaan van: • • • • •

hoofdagent van Politie Haaglanden

verklaart ondergetekende
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Gba-adres
Postcode
Plaats
Nationaliteit
Telefoon
GBA nummer

: man

:4 91979

-

~-

: 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
: Nederlandse

hierbij als eigenaar, ter vernietiging, vrijwillig afstand te doen van het hieronder genoemd goed :
Wapen
Nadere Omschrijving
Kleur
Hoeveelheid

: Mes
• Boterham mes
. Wit
:1

's-Gravenhage, maandag 12 januari 2009

Handtekening.

PV14 vers11; 5 O ca . 1-11-19911

Pt'fLITIE
Haag landen
Bureau Hoetkade
Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage

PROCES-VERBAAL VAN VERHOOR VERDACHTE

Pv nummer: PL 1514/2006/27582 - 2

Op zaterdag 20 mei 2006, te 21 :24 uur. werd door mij,· · · · · · · · ·· hoofdagent van
Politie Haaglanden bureau Hoefkade, gehoord.
Naam
Voornamen
: man
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Gba-adres
Postcode
: 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
Plaats
• Nederlandse
Nationaliteit
Telefoon
GBA nummer
Verdachte 1s gehoord

in·

r8I de Nederlandse taal

0
0

andere taal nl
met de hulp van de tolk
Nadat de verdachte medegedeeld is waarvan deze wordt verdacht en niet tot antwoorden is verplicht,
verklaarde deze

r8I Ik ben wel eerder met de politie of 1ustitie in aanraking geweesl
0

0

r81

0

0

0

Dit was het laatst voor een tijdje geleden
Ik heb wel werk.
1k ben werkzaam als
biJ
Ik ontvang een uitkering Inzake WW voor een alleenstaande van ongeveer€. 700,00 netto per maand.
Ik ben wel verslaafd.
Ik gebruik
Ik ben wel bereid de schade te vergoeden
Ik doe afstand van de inbeslaggenomen voorwerpen.

Ik ben sinds 7 jaar in Nederland. Ik heb geen werk want il< heb geen diploma's
Ik ben alleen naar Nederland gekomen

U vraagt aan mij of ik weet waarvoor ik ben aangehouden
Ik had de jas van mijn vader aan en daar zat dit mes in Dit mes Is van mijn vader en met dit mes
maakt mijn vader eten. Ik draag altijd de jas van mijn vader of moeder. Dit is trouwens geen mes Dit
1s gewoon voor brood of voor taart Je kunt met dit mes niet snijden . Mijn vader woont op het

U vertelt mij dat ik tegen de politie agent op straat heb gezegd dat ik dit mes bij mij had ter
verdediging
Ik was nerveus. Ik had dit mes niet bij mij om mij zelf te verdedigen Wat kan ik met dit mes??

PV 126 vel'Sle 5 e 36 • OKtooer 2005
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Politie Haaglanden

U vertelt mij dat Ik tegen die politie agent op straat heb gezegd dat ik ruzie heb gehad met drie
Marokkanen.
Ik heb problemen gehad met 4 Afrikanen. Die mensen zochten problemen met mij zonder reden. Ik
loop nogal eens met een ketting op straat.
Ik had dit mes niet bij mij voor bescherming. Toen ik ruzie had met die Afrikanen liep ik ook met dit
mes. Ik wist dit op dat moment niet. Toen de politie vandaag het mes uit de jas pakte, schrok Ik
daarvan Ik wist niet dat het mes in de Jas zat.
Dit is wat ik kan verklaren "

Na voorlezing volhard en ondertekend.

-

(verdachte)
Handtekening

waarvan door mij,
op ambtsbelofte

1s opgemaakt, dit proces-verbaal, dat 1k sloot en ondertekende
te 's-Gravenhage op maandag 12 Januari 2009

(verbalisant)

PVI 26 vel"SIE 5 8 36 4 011.tooer 20GS

Haag landen
Bureau Hoefkade
Postbus 264

2501 CG 's-Gravenhage

Proces-verbaal
OPSdossier nummer
Contactpersoon

: 1514/2006/27582 - 51

Soort Zaal<
Dossiervorm
Omschrijving dossier

hoofdagent, telefoon: 070-4243162

Algemeen
Verkort Dossier
: WWM

MEERDERJARIG

Sluitingsdatum dossier
: 31-05-2006
Datum binnenkomst parket
Verdachte
Geboortedatum
Incident
Wet/Artikel

979
Bezit van wapens en munitie, gepleegd te 's-Gravenhage ('sGravenhage), op zaterdag 20 mei 2006 te 20:30 uur
art 27 lid 1 WWM I Het dragen van een of meer wapens van categorie

IV
Deze ruimte niet beschrijven . Bestemd voor parket.

PVl3e,
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Naar aanleiding van de aanhouding van de verdacht~ eb ik, verbalisan• • • • I
hoofdagent van poht1e Haaglanden een onderzoek ingesteld

Aanhouding en verhoor verdachte
Op zaterdag 20 mei 2006 te 20:30 uur werd de verdachte aangehouden en ter geleiding voor een
hulpofficier van justitie ten spoedigste overgebracht naar het bureau van politie Bureau Hoefkade,
waar hij/zij te zaterdag 20 mei 2006, 20.45 uur aankwam en te zaterdag 20 mei 2006, 20:36 uur voor
werd geleid In diens opdracht werd de verdachte ingesloten
de hulpofficier van justitie 3
De verdachte werd op zaterdag 20 mei 2006 gehoord Het proces-verbaal van verhoor is bij dit
dossier gevoegd.
Beslag
Het volgende goed is in beslag genomen.
: Mes
Wapen
Nadere Omschrijving : Boterham mes
· Wit
Kleur
:1
Hoeveelheid

181 De verdachte heeft afstand gedaan van het goed
Een afstandsverklaring is als bijlage bijgevoegd.

O De verdachte heeft geen afstand gedaan van het goed
.
0 Een proces-verbaal Kennisgeving van Inbeslagname is opgemaakt en als bijlage bijgevoegd ,
O

0

0
0
0

O

Terwee
De verdachte heeft te kennen gegeven niet bereid of m staat te zijn de schade te vergoeden
SCHADEBEMIDDELING WET TERWEE
Aangever
heeft in de aangifte aangegeven dat hij schade heeft geleden. Deze schade bestaa:
uit
en bedraagt ongeveer €
_Aangever wil wel voor schadevergoeding in aanmerking
wil de door hem veroorzaakte schade wel vergoeden.
komen en verdachte
Derhalve is door miJ, verbalisant
, geen schadebemiddeling tussen beide partijen
tot stand gebracht.
De schadebemiddeling 1s gelukt
De schadebemiddeling Is mislukt, omdat
SCHADEREGELING WET TERWEE
De schaderegeling die tussen aangever
en verdachte ~s afgesproken bestaat uit
De betaling door de verd~contant plaatsgevonden
een schadevergoeding van €
uitbetaald tegen een bewijs van ontvangst
Het geld is aan aangever
HAU/AUWWW
Na overleg met de politleparketsecretaris
is op
aan de verdacht
een
gewaarmerkte kopie van een dagvaarding en een voorgedrukt mededelingenformulier uitgereikt. De
verdachte ondertekende daarvoor een ingevulde akte van u1treîkmg
De verdachte dient op
te
uur te verschijnen ter terechtzitting van de politierechter van
het arrondissementsparket te s-Gravenhage.
HAU , AUWWW en TRANSACTIE

is op
aan de verdacht~ een
aangeboden, alsmede een
transactie, 1n oe vorm van een schikkingsbedrag van€
gewaarmerkte kopie van een dagvaarding en een voorgedrukt mededellngenformulier uitgereikt. De
verdachte ondertekende daarvoor een ingevulde akte van uitreiking
De verdachte dient, bij het niet voldoen van het schikkingsbedrag binnen de daarvoor gestelde
betalingstermijn, op
te
uur te verschijnen ter terechtzitting van de politierechter van het
arrondissementsparket te 's-Gravenhage.

O Na overleg met de politieparketsecretaris

PV13e, versie S 13 31l, 13 apnl 20015
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Politie Haagtanden

TOM
Na overleg met de politieparketsecretaris
1s op
aan de verdachte Q
een
oproep uitgereikt om op
te
uur te verschijnen bij de officier van justitie te 's-Gravenhage

0
D

TOM en TRANSACTIE
Na overleg met de polltieparketsecretaris
is op
aan de verdachte
en
transactie, in de vorm van een beschikkingsbedrag van E
aangeboden .
De verdachte dient, bij het niet voldoen van het beschikkingsbedrag binnen de daarvoor gestelde
betalingstermijn op
om
uur te verschijnen bij de officier van justitie te 's-Gravenhage

Opmerkingen
De verdachte verklaarde dat hij niet wist dat dit mes in de jaszak zat
De politie parket secretaris. - .gaf toestemming om het boterham mes te vernietigen.
INVRIJHEIDSTELLING:

lnvrijheidstellen
Op zaterdag 20 mei 2006 te 21 :55 uur werd de verdachte op last van de hulpofficier van justitie ' l • • •inspecteur van politie Haaglanden heengezonden.
Verdachtegegevens
Naam
Voornamen
Geslacht
: man
Geboortedatum
:t191979
Geboorteplaats
Geboorteland
Gba-adres
Postcode
: 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
Plaats
: Nederlandse
Nationaliteit
Telefoon
GBA nummer

·====
-~..-.

Sofinummer
GBA-nummer
Verificatie persoon
Taal biJ tolk
Verslaafd
CRV-nr
Verblijfsstatus

: ja

· nee
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Politie Haaglanden

0
0
0
0
0
0

0
(8l

0

(8l

0

(8l

0

D
0
(8l

OPMERKINGEN VERBALISANT(EN)
In opdracht van de politieparketsecretans
werd een
een dagvaarding
een transactievoorstel
geldsom
oproeping voor een taakstrafzitting
opgemaakt en vervolgens uitgereikt aan de verdachte.

Bljlage(n)
Bij dit proces-verbaal zijn gevoegd
1 proces(sen)-verbaal Kennisgeving van Inbeslagneming
1 Afstandsverklaring(en)
1 Formulier(en) Wet Terwee
een proces-verbaal aanhouding
1 proces(sen)-verbaal aangifte
1 proces(sen)-verbaal verhoor verdachte
1 proces(sen)-verbaal verhoor getuige
verwiîzingsformulier/afloopbericht HALT
JIPH-meldingsformulier
Omschrijving gebied voor het preventief fouilleren

0
0
D
0

D
Met de verdachte werd geen financ1êle regeling getroffen
waarvan door mij,
op ambtsbelofte

is opgemaakt dit proces-verbaal , dat ik sloot en ondertekende
te 's-Gravenhage op maandag 12 januan 2009.

(verbalisant)

P-., LITI E
Bureau Regionale Recherche • PL 15J2
Postbus 264
2501 CG 's-Gra\lllnhage

MUTATIEFORMULIER

:
Pv nummer
Type/specificatie .
.
Oarum/tljdstip
.
Plaats
.
Straat
Object
Lokatie aandu1d1ng .
Nadere aanduiding
Bijzonderheden
·
Pro1ectcode( s)

1514/2006131132 - 35
Bezit van wapens en munitie
donderdag 8 juni 2006 21 :47 uur
's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
Stationsplein 75 THV
Straat/wegdeel
Tramperron l!Jn 9
Hsb 14 prev fouill 08-06-06

Verbalisant( en)

Memo
aktie preventief fouilleren
tn broek een vuurwapen en patronen aangetroffen Oraagplaats. patronen In kn1ezakken Vuurwapen
in

broekzak rechts

~het vuurwapen kapot en uit elkaar gevonden hebben 1n Rotterdam
Moeder van VD gebeld;Meteen medegedeeld dat zoonlief nog even bliJft
VD heeft 2 x 312 als antecedent, staat niet gesignaleerd
lom met ovj mevr wordt VO getoetst
VD meteen IVS gesteld, voorgele1dingsfonn. gefaxt.

OV?O ve111e 5 5 46. i 2 Jü~ 2000

Politre Haaglanden
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•••a

Aanvulling
Pv afgemaakt en naar de bewaarplaats gebracht alwaar het op maandag 12-06-2006 tezamen met de
verdachte naar R dam wordt gebracht Ve wordt te R.dam op genoemde datum voorgeleid
Aanvulling ~ toegevoegd aan registratie 1vm afhandellng pv-admm

Aangehouden verdachte, verdachte
Naam, Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Woonadres
Postcode, Plaats
Telefoon

• man

:- _ , 988

• • • Rotterdam (Rotterdam)

Aanhoudingsgegevens
Arrestanlnummer
Naam
Aanhouding
·donderdag 8 juni 2006 21 18 uur
Stat1onsple1n 75 , 's-Gravenhage ('s-Gravenhage}
:donderdag 8 JUnt 2006 21 35 uur Bureau Hoefkade
Aankomst bureau
Voorgeleiding
.donderdag 8 juni 2006 21 ·22 uur,
tnspecteu1
ï9rt 26 lid 1 V'#JM I Voorhanden hebben van wapens/munitie categorie 111
Strafbare feiten
maandag 12 JUlll 2006 21 08 uur
Heenzending

U

Wapen
Rollen
Kaliber
Hoeveelheid
Bijzonderheddn

'

: Patroonmagazijn
Aangetroffen

6 35
1

Magazijn zat vast in het wapen

Hoeveelheid

. Pistool
Aangetroffen
Star
6 35
· 1 stuks

Wapen

. Munitie

Rollen
Nadere Omschrijving
Kaliber
Hoeveelheid

· Aangetroffen

Wapen
Rollen
Merk

Kaliber

Patroon

635
4 stuks

PuLITIE
Haaglanden
Bureau Hoefkade
Postbus 264
2501 CG s-Gravenhage

PROCES-VERBAAL Aanhouding

Pv nummer PL 1514/2006/31132 - 6

Wij
AANHOUDING :
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
adres
Postcode
Woonplaats
Nationaliteit
Telefoonnummer1
Telefoonnummer2

en
verklaren het volgende
ag 8JUni 2006 te 21 :18 uur te 's-Gravenhage. Stationsplein 75

: man

:. . .1988
Rotterdam (Rotterdam)

~--

Rotterdam (Rotterdam)
Nederlandse

REDEN AAN HOUDING
[81 De aanhouding werd verricht op grond van artikel
art 26 hd 1 WNM I Voorhanden hebben van wapens/munitie categone 111

0

0

0
0
0

De verdachte stond gesignaleerd 1n het Opsponngsbestand personen. welke signalenng bij d1t
proces-verbaal 1s gevoegd
Op verzoek van
De aanhouding vond buiten heterdaad plaats 1n opdracht van de OvJ
De aanhouding vond buiten heterdaad plaats en het optreden van de (hulp)offlcier van just1t1e kon
niet worder afgewacht
De OvJ
werd onverwijld Véln de aanhouding bulten heterdaad in kennts gesteld

0
DOORZOEKEN PLAATSEN
0 Ter aanhouding van de verdachte is de navolgende plaats Stat1onsple1n 75, te 's-Gravenhage, niet
zijnde een woning , tegen de wil van de bewoner doorzocht·
D met machltging van de officier van justitie Mr.
in het arrondissement 's-Gravenhage
0 zonder machllg1119 van een officier van iuslltte tn verband met de dringende noodzakelîJkhe1d
bestaande uit
De officier 11an Justitie Mr
1n het arrondissement 's-Gravenhage is onverwijld , op
te
uur hiervan in kennis gesteld
DOORZOEKEN WONING
0 Ter aanhouding van de verdachte is de navolgende plaats . . . . . te Rotterdam, een wonm9 1
tegen de wil van de bewoner doorzocht mei een machbgmg""Vaii""d'ecier van 1ustitie Mr
In
het arrondissement s-Gravenhage.
Het proces-verbaal verslag binnentreden ex artikel 12 Grondwet is afzonderlijk opgemaakt en
bijgevoegd.
OVERIGE TENLASTELEGGING(EN)
Verder wordt deze persoon verdacht vnn·

0

Pohlte Haaglanden

Re91strattenummer: PL151412006131 132 - 6

REDENEN VAN WETENSCHAP
·Op donderdag 8 juni 2006, te 21 16 uur bevonden WiJ, verbalisanten voornoemd , ons in uniform
gekleed op het Stationsplein te Den Haag Wij waren belast met het u1toetenen van
bevoegdheden, zoals genoemd in artikel 50, 51 en 52 van de Wet Wapens en Munitie tn het
gebied dat overeenkomstig artikel 151b, eerste lid, van de Gemeentewet. door de burgemeester
als ve1lighe1dsrisicogebied was aangewezen
Wij hielden op dat moment een persoon staande
- Op grond van artikel 52, lid 3 van de Wet Wapens en Munitie werd deze persoon door ons aan zijn
kleding onderzocht op de aanwezigheid van wapens of munitie
1k, verbalisantE
Ik. verbalisant
Ik, verbalisant
kaliber 6 35

vond in de linker knie zak van de broek 4 patronen van het kaliber 6 35
and in rechter1<niezak van de broek een lege patroonhouder
vond in de rechterbroekzak een zilverkleung vuurwapen van het mer1< Star

De locatie van fouillering ligt binnen het aangewezen veihgheidsns1cogebied
Op donderdag 8 junt 2006, le 21 .18 uur, werd de verdachte
p het Stationsplein ter hoogte
van perceel nummer 75 te Den Haag aangehouden als verdacht van·
vermoedelijke overtreding van artikel 26 hd 1 van de Wet Wapens en Mun1t1e
De reden van aanhouding werd aan de verdachte medegedeeld . Voorts werd de verdachte
medegedeeld dal hij niet tol antwoorden verplicht is
Het b1J de verdachte aangetroffen wapen en munitie, werden op grond van arttkel 52, hd 1 van de Wet
Wapens en Munitie ln beslag genomen
Noot verbalisanten· de verdachte werd ter stond op straat geleid voor de gen<:'emde hutpofftc1er van
justitie en vervolgens overgebracht naar het bureau van politie Bureau Hoefkade

D Een vellighe1dsfoulllenng aan de kleding werd toegepast omdat
0
D

H1erb1J werd nrets terzake dienende aangetroffen .
Ter vaststelling van de 1dAntite11 van de verdachte 1s een ldentite1tsfouilleri11g aan de kleding
Hierbij werd nrets terzake dienende aangetroffen
toegepast omdat.
Ten behoeve van het opsporingsonderzoek is een onderzoek aan de kleding toegepast omdat
Hierbij werd nrets terzake dienende aangetroffen

VOORGELEIDING
Ter geleiding voor een hulpofficier van just1t1e, werd de verdachte onverwijld overgebracht naar het
bureau van politie Bureau Hoefkade, te 's-Gravenhage

a

Na aankomst aan het genoemde bureau op donderdag juJI 2006 te 21 :35 uur werd de verdachte op
donderdag 8 1uni 2006 te 2 1:22 uur geleid voor
de inspecteur van politie zijnde
hulpofficier van JUStlt1e
In zijn opdracht 1s de verdachte in genoemd bureau ingesloten .
1

0

Tijdens het transport van de verdachte Is gebruik gemaakt van de handboeien omdat

(8l Voorafgaand aan de insluiting ·11an de verdachte is een insluitingsfouillering toegepast

0
O

Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen
Ten behoeve van het opsporingsonderzoek 1s in opdracht van de HOvJ- - - een
onderzoek aan het lichaam toegepast omdat
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen .
Een veihgheidsfouillering aan het lichaam werd toegepast m opdracht van de HOvJ omdat
Hierbij werd mets terzake dienende aangetroffen

Politie Haaglanden

Regrstratienummer. Pl 1514/2006/31132 - 6

INBESLAGGENOMEN

181 Het volgende goed werd in beslag genomen
Wapen
Nadere omschrijving

Patroonmagazijn

Merk
Type
Kleur

Kaliber

6.35

Hoeveelheid

:1

Wapen
Nadere omschrijving
Merk
Type
Kleur

. Pistool

Kaliber

. 6 35
. 1 stuks

Hoeveelheid
Wapen
Nadere omschrijving
Merk
Type
Kleur
Kaliber
Hoeveelheid

Star

. Munttlo
: Patroon

6 35
4 stuks

[8l Een proces-verbaal Kennisgeving van Inbeslagneming werd opgemaakt
Voorzover voor een zin of zinsnede het teken
daarin het teken "x" voorkomt

0

1s geplaatst 1s deze alleen

van toepassing indien

waarvan door ons,
• • • • •. hoofdagent van Politie Haaglanden op ambtsbelofte

:===··

Îag; e1n1t·van Politie Haaglanden op ambtsbelofte

, bngadier van Politie Haaglanden op ambtseed

1s opgemaakt. dit proces-verbaal, dat wiJ sloten en ondertekenden
te ·s-Gravenhage op vrijdag 23 1anuan 2009.

(verbalisanten)

PVQ. llers,p, 5 5 54 30 novemtJcl( 200.\

PuLITIE
Heaglanden
ëureau Scheveningen

Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage

AANVRAAG MELDINGSFORMULIER
RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING

Pv nummer PL 1514/2006/31132 - 2A

Betreft minderjarige:
Voornamen
Naam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer

4
~11:.""""".
. . .1988

B

:
il T
· Nederland
:- · Rotterdam

Heeft betrekking op de registratienummers:
I
I

I
I

I
I

Nadere informatie verdac hte:

181
181
181
181
0

l8l
0

l8l
t8]

0

0

0

0
D
0
0
0
181

Ik ben wel eerder voor ~tr.:lfbare feiten met de politie of JUStJtle m aanraking geweest
Dit feit is· straatroof
Verdachte 1s een beginner
Ik woon bij mijn moeder
Anders nl
Miin thu1ss1tuat1e/ omgang met de andere gezinsleden is als volgt:goed
Er is vrijwillige hulpverlening tn het gezin, nl
Ik ben onder toezicht gesteld van een gezinsvoogd genaamd:
van de reclassering m
Rotterdam
Instantie
telefoonnummer
In zit tn klas
van
in
en volg daar de• • • • • • • •
Ik krijg zakgeld Per week 1s dal een bedrag van
Ik werk om aan geld te komen als
Ik verdien daarmee een nettobedrag per maand van
Ik kan van mijn zakgeld wel rondkomen.
Ik gebruik geen verdovende middelen
1k ben niet verslaafd aan alcohol en gokken
Voor mijn verslaving heb ik per week een bedrag nodig van
Is er iets bekend over mishandeling, verwaarlozing en/of verslaving/ gebruik alcohol of drugs
binnen tiet gezin
M1Jn vniet1idsbesteding bestaat uit: Computeren

de•••••

De verdachte maakte op mij, verbalisant, de volgende indruk cq houding

0V95 , Y1!1'$<1' !> '4 1i, 20 Oklot>et 2003

<type hier uw indruk>
De ouders hadden de volgende reactie ten opzichte van het gepleegde strafbare feit en hun kind.
<type hier de reactie>
Korte omschrijving van het strafbare feit:
Tijdens een preventief fou1llenngsact1e werd verdachte gecontroleerd. Tijdens deze controle bleek de
verdachte in hel bezit te zijn van een zilverkleurig vuurwapen van het merk Star kaliber 6.35, een lege
patroonhouder en 4 patronen van het kaliber 6 .35
Korte verklaring verdachte over gepleegd feit
Verdachte verklaarde dat h11 het vuurwapen had gevonden in een bos 1n Rotterdam Hij was er niets
mee van plan maar wist niet wat hij er mee moest doen Hij verklaarde dat hij wel wist dat he:
voorhanden hebben van een vuurwapen strafbaar 1s
De verdachte bekenl
Ja
Aantal medeverdachten

meerderjarigen
Minderjarigen (12 Um 17 jaar)
Minderjarigen (12 minners)

Schadeafhandeling.

0

0

0

0

Door het plegen van het strafbare feit ontstond geen schade
Het schadebedrag was
De ontstane schade is wel vergoed .
De schade is als volgt afgehandeld:

Datum aanvraag

:zaterdag 10 JU"' 2006

Aangevraagd door ·· · · · · ·

OVSó, ver!1e 5" 11, 20 Oktot>JJ• 2003

Bureau Berestem1aan
Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage

AFSTANDSVERKLARING GOED

Pv nummer PL 1514/2006/31132 - 3

Ten overstaan van • • • • • • • • • • •
Haag landen

• • • •· hoofdagent van Politie

verklaart ondergetekende
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Woonadres
Postcode
Plaats
Nationaliteit
Telefoon
GBA nummer

: man

:"

1988

Rotterdam (Rotterdam)
• Nederlandse

hierbij als eigenaar ter vernietiging , vrijwillig afstand te doen van het hieronder genoemd goed ·

Wapen

: Pistool
• Star

Merk
Kaliber
Hoeveelheid

: 6 35

Wa pen

; Munitie

Nadere Omschniving
Kaliber
Hoeveelheid

· 1 stuks

Patroon

6 35
. 4 stuks

's-Gravenhage. vrijdag 23 Januari 2009

Handtekening (! 0

PV14 ve1s1e 50dd 1·11-1 999

3

PuLITIE
Haag landen
Bureau Scheveningen
Postbus 264
2501 CG 's·Gravenhage

Gegevensblad Verdachte 1.1
(natuurlijk persoon)

OPSdossier nummer 1514/2006/31132

Naam verdachte
Voorvoegsel(s)
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaa:s
Geboorteland
Nationaliteit
Taal bij tolk

· man
[' 988
Nederland
Nederlandse

Woonadres
Plaats
Land
Telefoonnummerl
Telefoonnummer2
GBA-nummer
Tweede adres
Plaats
land
Parketnummer
Dagvaarding uitgereikt
Invordering rijbewijs
Verslaafd
Gewoon beslag (9.d SV)
Volledig afstand
Conservatoir beslag (94a SV)
Volledig afstand

Aanhouding
Aankomst plaats verhoor
Voorgeletding HovJ

: m r c ,tterdam (Rotterdam)
. Nederland

· nee
nee
nee

· ja
. nee
nee
nee

Volledig teruggegeven · nee
Vernietigd
: nee
Volledig teruggegeven · nee

. 08-06-2006 te 21 18 uur
. 08-06-2006 te 21 35 uur
• 08-06-2006 te 21 22 uur

lnverzekeringstelllng
Verlenging
Voorgeleiding Ov1
Heenzending

08-06-2006 te 23:45 uur
11-06-2006 te 23.45 uur
te
uur
te
uur

GVO gevorderd

Nee

Doorzoeking
Binnengetreden

OV85, versie 5 10 lil 23 november 20tM

OvJ

OvJ
OvJ

•• • • •
.

Polttle Haaglanden

Registratienummer PL 1514/2006/31132 - 21

Onderzoek woning
Naam raadsman
Melding Reclassering
Melding Kinderbescherming

nee
ja
: 08-06-2006
: 08-06-2006

Datum eerste verhoor
Datum laatste verhoor

7

Betrokken bij incident.
Omschrijving incident
Strafbaar feit
Verklaring verdachte
Pleegdatum
Pleeg adres
Pleegplaats, -land

!
Registratienummer : PL151412006/31132
Bezit van wapens en munitie
art 26 lid 1 WWM /Voorhanden hebben van wapens/munitie categorie 111
bekent
~ op 08-06-2006
Stationsplein 75 THV
: 's·Gravenhage ('s-Gravenhage), Nederland

Gebruikt voertuig
Benadeelde
Slachtoffer
Schadebedrag

.e

OVS5

'1er~1e

!I 10 1e l'3 noveml>t>r 2004

Schaderegeling

• nee

PuLITIE
Haaglanden

Bureau Scheveningen
Postbus 26.41
2501 CG 's-Gravenhag&

Inhoudsopgave
OPSdossier nummer: 1514/2006/31132/ - 251
Vanaf pagina

Voorblad
Inhoudsopgave

1

2

0

Algemene~Paragraaf

0.1
0.2
0 .3

Relaas Pv vanKenrnsgeving van Inbeslagneming
Goederen
Afstandsverklaring Goederen

1

Verdacht~Paragraaf

Vanaf pagina

14

1.1.5

Gegevensblad Verdac te (Natuurli1k
Persoon)
Aanhouding
lnverzekenngstelling
Verlenging Bevel Tot
lnverzekerlngstelltng
Oveng Formulier

2

Zaaks·Pa rag ra af

Vanaf pagina

Wapen en magazijn

3
7

Vuurwapen

13

1.1
1.1 1

1.1 2
113
1.1 4

2. 1

Bezit van wapens en munitie

1501/2006/31132, 8-6-2006
211
212

2 1.3

Voorblad Per Incident
Oveng Formulier
Overig Formulier

2 .1.4

Pv,Verhoor Verdachte

De laatste bladzijde van dtt dossier heeft nummer· 41

PV114, vel'1!1e 6 4 IG 17 j11nu11r1 2000

16
19

23
Fax rapport naar
piketcentrale

25

Vanaf pagina
Stationsplein75 THV
's-Gravenhage ('sGravenhage)

27
Sessierapport WWM
Last tot het uitoefenen van
bevoegdheden

28
33
38

PuLITIE
Haag landen

Bureau Hoefkaae
Postbus 264

2501 CG s-Gravenhage

Inhoudsopgave
OPSdoss1er nummer 1514/2006/31132/- 34/
Vanaf pagina

42

Voorblad
Inhoudsopgave

43

0

Algemene-Paragraaf

Vanaf pagina

0.1

Relaas Pv van·

44

1

Verdachte-Paragraaf

Vanaf pagina

2

Zaaks-Paragraaf

Vanaf ~agina

2.1

Bezit van wapens en muniti e
1501/2006/31132, 8-6-2006

2.1. 1
2.1 2

Voorblad Per Incident
Overig Formulier

1.1

De laatste bladz11de van dit dossier heeft nummer 46

PV1 M

~e1111e 5 •

1tl. 17 Januan 2006

Stalionsplern75 THV
's-Gravenhage ('sGravenhage)

45
rapport materiedeskundige

46

PuLITIE
H•agl•nden
Bureau Hoe11<aae
Postbus 26A
2501 CG 's-Gravenhage
PROCES~VERBAAL

(Verhoor ter inverzekeringstelling)

Pv nummer PL1514/2006/31132 - 8

Verhoor van de verdachte door• • • • • linspecteur van Politie Haaglanden z11nde hulpofficier
van JUStit1e

Op donderdag 8 JUni 2006, te 23:40 uur 1s voor miJ geleid een persoon die ver:klaarde te zijn
genaamd'.
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Woonadres
Postcode
Plaats
Nat1onahte1t
Telefoon
GBA nummer

:- man

. Rotterdam (Rotterdam)
· Nederlandse

Deze persoon wordt verdacht van
art 26 lid 1 WWM I Voorhanden hebben van wapens/munitie categorie 111

Verdachte is gehoord 111

[81 de Nederlandse taal

0
0

andere taal nl
met de hulp van de tolk
Nadat de verdachte medegedeeld 1s waarvan deze wordt verdacht en niet tot antwoorden 1s verplicht.
verklaarde deze

Na voorlezing volhard en ondertekend

-

(verdachte)
Handtekening

PV132, versie 5

11

48. 17 1a11u.1n 2000

Politie Haaglanden

Reg1strat1enummer Pl151412000131132 - 8

Tegen de verdachte voornoemd, heb ik het hierbij gevoegde bevel tot inverzekeringstelling
uitgevaardigd van welk bevel 1k hem een afschrift heb uitgereikt
waarvan cioor mij,
op ambtseed
is opgemaakt, dit proces-verbaal, dat ik sloot
te 's-Gravenhage op vrijdag 23 januari 2009.

(verbalisant)

PV\ 32, Yll161e

s 11 4B. 17 1anuan woo

PuLITIE
Bureau Hoetkade
Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage

BEVEL TOT INVERZEKERINGSTELLING

Pv nummer; PL 1514/2006/31132 - 8

Afschrift: Proces-verbaal
Verdachte
Raadsman
OudersNoogd

De rnspecteur van Politie Haaglanden, - - . Zijnde hulpofficier van justitie overwegende dat
op donderdag 8 juni 2006 te 23 40 uur ~ele1d een persoon, die verklaarde te zijn ·
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Woonadres
Postcode
Plaats
Nationaliteit
Telefoon
GBA nummer

1
· man

Rotterdam {Rotterdam)
• Nederlandse

overwegende, dat genoemde persoon wordt verdacht van
Voorhanden hebben van wapens/munitie categorie 111
gepleegd te 's-Gravenhage ('s-Gravenhage). op donderdag 8 1un1 2006
strafbaar gesteld bij: art 26 lid 1 WWM

voor welk feit voorlopige hechtenis is toegelaten en ter zake waarvan verdachte door hem, hulpofficier
van justitie, is verhoord :
overwegende, dat het ter zake ingestelde onderzoek nog niet is voltooid en het 1n het belang daarvan
nodig is, dat verdachte tijdens het onderzoek ter beschikking van de justitie zal blijven,
overwegende, dat het bestaan van deze grond bliJkt uit de omstandigheid , dat
verhoor van getuigen noodzakelijk is
confrontatie noodzakelijk is,
f8l nader verhoor van verdachte noodzakelijk 1s;
0 ernstig gevaar voor vlucht bestaat;
0 gevaar voor het wegmaken van sporen bestaat;
0 gevaar voor belemmering van het onderzoek bestaat;
Oanders nl

0
0

gezien art 57, 58. 59 en 67 Wetboek van Strafvordering ,

PV132,

•e•s1e :i 11 -I B. 17 Jw11.1ao 2006

Politie Haaglanden

Registratienummer: PL 151~/2006/31132 - a

beveelt in het belang van het onderzoek, dat de verdachte tijdens het onderzoek ter beschikking van
justitie zal blijven en daartoe op donderdag 8 juni 2006 te 23:45 uur in verzekering zal worden gesteld
in het bureau van politie te 's-Gravenhage, Hoefkade 350 of elders voor de tJJd van ten hoogste dne
dagen
's-Gravenhage, vrijdag 23 fanuari 2009
De hulpofficier van Just1t1e,
Aan de officier van 1ust1t1e in het Arrondissement 's-Gravenhage, heb 1k van dit bevel ten spoedigste
schriftelijk kennisgegeven
Aan de verdachte is onverwijld een afschnft van dit bevel uitgereikt
Aan de raadsman van de verdachte 1s onverwijld een afschrift van dit bevel verstrekt
Het secretanaat van de Stichting Reclassering Nederland in het arrondissement ·s-Gravenhage is
onverwijld het meldingsformulier inverzekering- of inbewanng verstrekt
[8) De raad van de kinderbescherming 1s onverwijld van dit bevel in kennis gesteld

0

's-Gravenhage. vri1dag 23 1anuari 2009
De hulpofficier van Justitie,

PV132, var"é 5 11 •B 17 1anua11 '2000

MELDINGSFORMULIER inverzekering- of inbewaringstelling
aan Plketcentrale Raad voor Rechtsbijstand Oen Haag.
Faxnummer 010-4214470 - Telefoonnummer 010-2866925
Bureau dat de melding doorgeeft
Datum en tijdstip melding
Naam rechercheur
Toestelnummer
Soort piket

Datum inverzekenng- of inbewaringstelling
Tijdstip mverzekering- of rnbewanngstellmg
Politiebureau waar de rnverzekering- of
inbewaringgestelde te bezoeken 1s
Naam en voorletters
Geboortedatum en geboorteplaats
Nationaliteit
Woon- of verblijfplaats
CRV-nummer (1 g.v. inbewaringstelling)
Tolk gewenst
Voertaal
Verdachte is zeer actieve veelpleger(Top-500)
Verdachte is een doorstromer (Toplijst Jeugd)
Verdachte heeft een ISO-indicatie

; Bureau Hoefl<ade
· 8 juni 2006 te 23·45 uur
0900-8844
~straf
D vreemdeling
D kmder
D psya
• 8 juni 2006
23·45 uur
Bureau Hoefkade

Nederlandse
Rotterdam (Rotterdam}
. nee

nee
nee

"Verwacht tijdstip van invrijheidstelling/uitzetting
•verwacht datum/tijdstip van voorgeleiding
Artrkelnr Grondslag van rnverzekering· inbewaringstelling . art 26 lid 1 WWM / Voorhanden hebben
van wapens/munitie categorie 111
Meerdere verdachten in deze zaak
: nee
·voorkeursadvocaat
nee
Naam advocaat (gemeld aan I voorl<eur)
Plaats kantoor advocaat
Handtekening accoord rechtzoekende
"Alleen invullen indien van toepassing
Aankruisen wat van toepassing 1s

0

(invullen door piketcentrale)
Doorgemeld op: datum
Telefoon/Faxnummer van doormelding :
Evt. bijzonderheden
Paraaf meldpunl
Voor accoord Bureau Raad

PVt 32

~ers:!!

5 11 48 17 iaouan :ZOOG

tijdstip:

MELDINGSFORMULIER invenekering- of Inbewari ngstelling
aan de Raad voor de Kinderbeschenn ing.
Faxnummer 070-3262645- Telefoonnummer 070-3742439
Bureau dat de melding doorgeeft
Datum en tijdstip melding
Naam rechercheur
Toestelnummer
Datum mverzekenng- of mbewanngstefling
Tijdstip inverzekenng- of inbewaringstelling
Politiebureau waar de inverzekering- of
1nbewannggestelde te bezoeken 1s
Naam en voornamen
Geboortedatum en geboorteplaats
Nationaliteit
Adres
Woon- of verblijfplaats
Telefoonnummer ouder(s)/verzorger(s)
CRV-numrner (1 g v. lnbewanngstelling)
Tolk gewenst
Voertaal
Verdachte is een doorstromer {Toplijst Jeugd)
Verdachte staat op fop-10 van bureau
Verdachte is verslaafd
· verwacht t11dstlp van 1nvnjhe1dstelhng/urtzett1ng
·verwacht datum/tijdstip van voorgeleiding
Artikelnr. Grondslag van 1nverzekering- inbewaringstelling

"Alleen invullen indien van toepassing

PV132, 11ersJe 5 11 48. 1/ 1a11u11ri 2ooe

Bureau Hoefkade
donderdag 8 juni 2006 te 23 .55 uur

0900-8844
8juni2006
23.45 uur
Bureau Hoefkade

• Nederlandse
Rotterdam (Rotterdam)

nee

nee
· nee

art 26 lid 1 WWM I Voorhanden hebben
van wapens/munitie categorie 111

Bureau Hoefkade
Postbus 264

2501 CG 's-Gravenhage

VERDACHTEN FAX
Deze aanvraag faxen naar het centraal meldpunt 2475

Gegevens verdachte:

0

Naam
Voornamen
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adres
Postcode
Woonplaats

Rotterdam (Rotterdam)

Verdacht van

: art 26 lid 1 \NWM

Pv nummer

• 1514/2006/31132 -8

0

Aangehouden terzake van OPS-signalenng
0Foto
0 Foto met en zonder bril
0 Oacty vrngers
0 Dacty handpalm
0 Afname DNA-materiaal wangslîjmvhes
0 verdachte verleende wel medewerking .
0 Op verzoek van OvJ Mr.

0

Indien mogelijk verdachte helpen voor
Aanvrager
Verbahsant
Telefoonnummer

P\/1'.l:?, versie!> 11 48 ,11enuan 2006

Haag landen

Bureau Hoefkade

Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage

MELDINGSFORMULIER bestemd v oor
Raad voor de Kinderbescherming; Strafrech_t_ _ _ _ _ __
Reg nummer. PL 1514/2006/31 132 - 31
Afhandelrng: Proces-verbaal
Rapporteur

• • • • noofdagent
van Politie Haaglanden

Gegevens m inderjarige en ouders:
Naam
Voornamen
Geslacht
man
. . .1988
Geboortedatum
Geboorteplaats
Woonadres
Postcode
Rotterdam (Rotterdam)
Plaats
Nederlandse
Nationaliteit
Telefoon
GBA nummer
Naam ouder
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
adres
Postcoae
Woonplaats
Nationaliteit
T elefoonnummer1
Telefoonnummer2
Bijzonderheden

·-

· vrouw

. . . .1949

Rotterdam (Rotterdam)
Nederlandse

OVB7, versie 2 0 46, 1;> met 2004

Registratienummer PL 151412006/31132 - 31

Pol1t1e Haaglanden

BIJLAGE 1
Strafrechtelijke gegevens
behorende bij het meldingsformulier van

Aanhoudingsgegevens
Datum en plaats dehct
Datum en tijdstip aanhouding
Voorgeleid bij hulpofficier van just1t1e
Naam hutpoffic1er van justitie
Heengezonden
Officter van Just1t1e kgg
In verzekenng gesteld op
Naam hulp officier van justitie

donderdag 8 juni 2006 's-Gravenhage {'s-Gravenhage)
donderdag 8 juni 2006 . 21 ·1e uur
donderdag 8 juni 2006 , 21 .22 uur

•

3

1

ja
donderdag 8 juni 2006, 23·45 uur

Voorgeleiding officier van j ustitie
Datum
Naam officier van justitie

maandag 12 1uni 2006, 9 00 uur

Vrljwllllg verschenen verdachte

neen

Verdachte bekent
Ouders in kennis gesteld
Datum

ia
donderdag 8 1un1 2006

Eerdere politiecontacten

nee

Komt de verdachte c1v1el rechtehjk voor
Komt de verdachte strafrechteliJk voor
Per soonsclass1f1catie

nee
nee
beginner (1-2 antecedenten)

Houding/opstelling van d e
minderjarige t.o.v. het feit

Niet bekend

Reactie van ouders

Niet bekend

Aantal medeverdachten

0

Meerder]arige{n)
MinderJarige{n) 12 Urn 17 jaar
Minderjarige(n) ·12 -minner( s)

Schade afhandeling
Schade/letsel
Omschrijving( kort weergeven)
Wordt schade vergoed

nee

nee

Korte omschrijving van het strafbare feit
Overtreding Wet wapens en Munitie
Vrije tekst verdachte liep op straat en werd geconroleerd op grond van een geplande fouilleringsactie
Bleek een wapen op zak te hebben
Verzonden aan de Raad voor de Kinderbescherming op zondag 11 juni 2006
Proces-verbaal verzonden aan de Officier van Justitie op zondag 11 juni 2006

Het proces-verbaal en het Meldingsfo""ulier Bureau Jeugdzaken binnen 4 weken na het eerste
verhoor inzenden aan de Officier van Justitie.
AUWWW-Procedure:Meldingsformuller Bureau Jeugdzaken zo snel mogelijk inzenden naar
Raad voor de Kinderbeschenning.
Loopzaak:
Meldingsformulier Bureau Jeugdzaken binnen 4 weken na hot eerste
verhoor Inzenden naar de Raad voor de Kinderbescherming.

Politie Haaglanden

Registratienummer PL 1514/2006/31132 - 31

Bijlage 2
Sociale gegevens
behorende biJ het meldingsformulier van

Gezinssituatie:
Verdachte woont biJ
Ouders

moeder
gescheiden

Samenstelling gezm (broers. zussen)

Niet bekend

Is er iets bekend over mogelijke
gebruik/verslaving alcohol of drugs btj de
minderiange en of ovenge gezinsleden.

. Niet bekend

Is er iets bekend over pohuecontacten van
overige gezinsleden

nee

Is er tets bekend over mishandeling of
verwaarlozing binnen het gezin

Niet bekend

Krijgt de minderjarige zakgeld
Heeft de minderjange werk en înkomen
Hoeveel per week/maand

ja
nee
Niet bekend

Is er hulpverlening in het gezin.
Zo 1a welke

nee

Js er sprakè van ondertoezichtstelling
Zo Ja bij welke voogdi1verenrging
Gezinsvoogd
Naam
Tel

ja
reclassering Rotterdam
ja

5

Schoolprestaties
Op welke school zit de verdachte
In welke klas of groep
Schoolverzuim
Gedrag op school
Schoolresultaten
Vriendengroep
Heeft de verdachte vrienden
Ja
Wat is de leeftijd van ziJn v<rienden
Niet bekend
Pleegde de verdachte het dellct samen met nee
z.1jn vrtenden
Vrijetijdsbesteding (hobby.sport)
Computeren

Bijzonderheden in verband met sociale omstandig heden en civiele melding voor de Raad voor
de Kinderbescherming:

Zijn de ouders Ingelicht over mogelijkheid van hulp door Jeugdzorg en STOP reaclfe door
bureau HALT of melding naar de Raad voor de kinderbescherming. ~
nee

OV87.

~1m;•e

2 0 ~6. 12 meJ 200<!

Registratienummer PL 1514/2006/31132 - 31

Politie Haaglanden

•-

OVERZICHT POLITIEREGISTRATIES
behorende bij het meldingsformulier van
Registratlenummer

Classificatie

Kennisname
d.d.

Rol
MinderJartge

Afhandeling

PV verzonden d.d.

OVERZICHT C IVIELRECHTERLIJ KE MAATREGELEN
behorende bij het meldingsformulier van
Externe instantie

Soort maatregel

~--~···-----------Datum ingang

Datum einde

OVERZICHT BERICHTEN
behorende bij het meldingsformulier van

Soort bericht

Afzender

OVB 7, •1t rr.1e 2.U 46, 12 rneJ2004

Datum ingang

Datum einde

Betreft registratie

Pull TIE
Haag landen
Bureau Hoefl<aoo
Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage

PROCES-VERBAAL EN KENNISGEVING VAN INBESLAGNEMING

Invullen door parketofficier van Justitie
Ontvangst parket d d
Parketnr

Pv nummer· PL 1514/2006/31132 - 10

D
181
0

Voorlopig proces-verbaal
Definitief proces-verbaal
Bij parketnr.

Verbalisant:
Naam
Rang
Nummer
Pleeg plaats
Pleegdatum

:-.
: agent

's-Gravenhage ('s-Gravenhage)

8juni2006

VERDACHTE:
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
adres
Postcode
Woonplaats
Nationaliteit
T elefoonnummer1
Telefoonnummer2

man

· 9191 988

:1

2

. Rotterdam (Rotterdam)
Nederlandse

GBA nr :
Constatering verbalisant: Wapen werd aangetroffen biJ een actie preventief fouilleren.
Verklaring verdachte.
De verdachte erkent het feit te hebben begaan
~ Anders. te weten: dient nader te worden gehoord

D

Beslag
~ Onder de verdachte.
D Onder een ander dan de verdachte, te weten.
Naam
Voornamen
Adres

PV49. 11er;i& 5 7 4 1, .)O mei 2005

Politie Haaglanden

D

Registratienummer. PL'l 514/2006/31132 - 10

Postcode
Woonplaats
Anders, nl

heb ik verbalisant het volgende goed inbeslaggenomen
Wapen
: Patroonmagazijn
Kaliber
: 6.35
Hoeveelheid
1
Bijzonderheden
Magazijn zat vast in het wapen

Wapen
Merk
Kaliber
Hoeveelheid

: Pistool
Star
6 35
1 stuks

~Bij dit proces-verbaal 1s : geen afstandsverklaring(en) gevoegd

18) Het goed blijft, in afwachting van een beslissing van de officier van Justitie in bewaring in het
politieverzamelgebouw aan de Z1chtenburglaan te ·s-Gravenhage

D Het geldbedrag van €

is op
gestort op rekeningnummer
048 08 55 5 79 kenmerk BAOO van regiopolitie Haag landen

0

De voorwerpen genoemd onder nummer
zijn door mij op
te
uur gedeponeerd bij LASER , regio Noordwest te• • • • • •

0

De voorwerpen genoemd onder nummer.
zijn in overleg met LASER, regio Noordwest te
uur

Vervolgbladen
Bij dit proces-verbaal is

te

D is geplaatst 1s deze alleen van toepassing Indien

door mij

• • • •. agent van Politie Haaglanden op ambtsbelofte

te 's-Gravenhage op vrijdag 23 januari 2009

Handtekening verbalisant

door mij op

vervolgblad gevoegd

Voorzover voor een zin of zinsnede het teken
daarin het teken "x" voorkomt
Gesloten en ondertekend op

••Il ••••••.

Politie Haaglanden

Registratienummer. PL 1514/2006/31132 • 10

Bestemd voor justitie

Verdachte verklaart ter terechtzitting van de Politterechter/Arrond1ssementsrechtbank te
·s-Gravenhage d d.
afstand te doen van de onder hem 1nbeslaggenomen voorwerpen

Handtekening

PV<19, ~ers1" 61 41 , 30 mei 200:.

PyLITIE
Haag landen
Bureau Hoefkade

Poslt>us 264
2501 CG ~s-Gra11enhage

PROCES-VERBAAL EN KENNISGEVING VAN INBESLAGNEMING

Invullen door parketoff1c1er van 1ustJtie
Ontvangst parket d d
Parketnr

Pv nummer Pl 151412006/31132 - 11

0
0

D

Voorlopig proces-verbaal
Definitief proces-verbaal
Bij parketnr

Verbalisant
Naam
Rang
Nummer
Pleeg plaats
Pleegdatum

·-

• agent

's-Gravenhage ('s-Gravenhage)

8 JUlll 2006

VERDACHTE:
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
adres
Postcode
Woonplaats
Natlonalrteit
Telefoonnummer 1
Telefoonnummer2

man

"

1988

Rotterdam (Rotterdam)
Nederlandse

GBAnr
Constatering verbalisant Tijdens preventief fourneren werden genoemde patronen in Ztjn kleding
aangetroffen
Verklaring verdachte
D De verdachte erkent het feit te hebben begaan
~ Anders. te weten verdachte verklaarde hel wapen en patronen te hebben gevonden
Beslag
Onder de verdachte
Onder een ander dan de verdachte, te weten

D
D

Na::im
Voorriamen

PV49, ...ers!O !. 7 41 , :lO mei 200~

Registratienummer PL 15141200613'1132 - 11

Politie Haaglanden

0

Adres
Postcode
Woonplaats
Anders. nl

heb ik verbahsant het volgende goed inbesraggenomen

Wapen

: Munitie

Nadere Omschrijving
Kaliber
Hoeveelheid

Patroon
. 6 35
4 stuks

0

Bij dit proces-verbaal is

afstandsverklaring(en) gevoegd

l8I Het goed bliJft, in afwachung van een beslissing van de otf1c1er van 1usut1e in oewanng in net
poht1everzametgebouw aan de Z1chtenburglaan te ·s-Gravenhage

0

Het geldbedrag van €
1s op
gestort op rekeningnummer
048 08 55 5 79 kenmerk BAOO van regiopolitie Haag landen

0

Oe voorwerpen genoemd onder nummer
z11n door mij op
te
uur gedeponeerd bij LASER. regro Noordwest te • • • • • • •

0

Oe voorwerpen genoemd onder nummer.
zijn in ove~leg met LASER, regio Noordwest te
uur

Vervolgbladen
Bij dit proces-verbaal 1s

tet,• ••••

door mij

op

0

1s geplaatst 1s deze alleen van toepassing 1nd1en

door miJ

• • • • agent van Politie Haaglanden op ambtsbelotte

te 's-Gravenhage op vrijdag 23 1anuarr 2009

Handtekening verbalisant

Bestemd voor justitie

Verdachte verklnart ter terechtzitting van de Pollt1erechter/Arrond1ssernentsrechtbank te
's-Gravenhage d.d
afstand te doen van de onder hem 1nbeslaggenomen voorwerpen

Handtekening

PV•O. versie 6 i 4 t 30 IMI 2005

te

vervolgblad gevoegd .

Voorzover voor een zin of zinsnede het teken
daann het teken "x. voorkomt.
Gesloten en ondertekend op

tT••za.

PuLIT IE
H• aglanden
Bureau Beres1e1nlaan
Postbus 264

2501 CG 's-Gravenhage

PROCES-VERBAAL VAN VERHOOR VERDACHTE

Pv nummer. PL 1514/2006131132-2

--

Op donderdag 8 1un1 2006, te 22 25 uur, werd door mij ,
- • • • hoofdagent van Politie Haaglanden in politiebureau Hoefkade, gehoord
Naam
.Q •
Voornamen
· man
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Woonadres
Postcode
Plaats
Rotterdam (Rotterdam)
Nat1onahte1t
Nederlandse
Telefoon
GBA nummer

-

~ -

Verdachte is gehoord 1n.

[81 de Nederlandse taal

0
0

andere taal nl
met de hulp van de tolk
Nadat de verdachte medegedeeld 1s waarvan deze wordt verdacht en niet tot antwoorden 1s verplicht.
verklaarde deze

[81 Ik ben wel eerder, voor strafbare feiten, met de pohbe of justitie in aanraking geweest
[81 DU feit 1s Ik werd verdacht van een straatroof, Ik denk dat ik toen 15 jaar was

181 Ik verblijf bij mijn moeder op het adres:· · · · · · · · ·
181 Het gezin bestaat uit. Aleen mijn moeder
(8) Omgang/verstandhouding met gezinsleden Goed

0 B1J m11 thuis Zijn er contacten met de hulpverlening, nl.
C8J Ik ben onder toezicht gesteld van een gezinsvoogd, genaamd

van de Reclassering in
1R otterdam . Vanwege dte straatroof heeft de Rechter m1J in de reclassenng geplaatst, tot mijn 18" j aar
Ik heb ook een voorwaardelijke straf gekregen daarvoor
0 Ik werk als
bij
en heb een inkomen van
euro netto per maand
[81 Ik zit in de
klas van de
en volg daar een lasser-electro opleiding
Als zakgeld knJg 1k een bedrag van
euro pP.r week
Ik kan van mijn zakgeld/inkomen euro rondkomen
Ik gebruik de volgende verdovende middelen
Hiervoor heb Ik een bedrag van
euro per
dag nodig
Ik geef geregeld geld urt aan gokken Per dag is dit ongeveer
euro
Mijn vaste vnendenknng bestaat uil
personen, varierend tn de leeftild tussen
en
iaar
~ MiJn vrije tijdbesteding 1s Computeren
0 Ik ben wel bereid de schade te vergoeden
[g) Ik doe afstand van de inbeslaggenomen voorwerpen

0
0
0

0
0

"Ik weet waarover Ik word gehoord en dat ik niet tot antwoorden ben verplicht
Ik wens het volgende te verklaren

l'V126, versie 5 8 36 4 o>. tob!lr 2005

Politie Haaglanden

Registratienummer PL 1514/2006/31132 - 2

U vroeg mij of ik vrienden heb
Niet echt, 1k ga meer met mijn fam11te om. Ik heb wel bekenden

U vraagt mij of ik weet waarom ik ben aangehouden.
Omdat de politie mij met een wapen heeft aangetroffen
U vraagt mij hoe 1k het wapen en de munitie bij me droeg ten tijde van mijn aanhouding
Ik had hel vuurwapen in een van mijn broekzakken. Ik had het vuurwapen en de kogels apart in mijn
zakken zitten
Maar het was kapot hoor en dat heb Ik al gezegd
U vraagt mtJ wat ik in Den Haag deed
Ik ging naar mijn broer, maar 1k kon ZtJn huis niet vinden Ik weet zijn adres niet en ik ben nog nooit bij
hem thuts geweest. Ik had met hem afgesproken dat 1k hem zou bellen als 1k hier was aangekomen
Maar Ik kon hem met bereiken op zijn telefoon en ook mijn moeder Kon me niet helpen.
U toont mij nu een vuurwapen en munitie en vraagt of dit me bekend voorkomt .
NOOT VERBALISANT: De verdachte wordt het bij hem aangetroffen vuurwapen en munitie getoond
Ja, dat 1s het vuurwapen en de kogeltje die ik biJ me droeg
U vraagt mij hoe 1k aan het vuurwapen kom
Ik heb het gevonden Ik wist niet wat ik ermee moest doen
U stelt dat ik het kon laten liggen of het naar de politie kon brengen
Ik wist gewoon niet wat ik ermee moest doen
U vraagt mij waar 1k het gevonden heb.
In Rotterdam Zuid 1n een bos, een park
U vraagt mij tn welk bos of park
Daar bij IJsselmonde, nchting de Beverwaara Ik weet de naam niet
l1selmonde en Beverwaard hebben beiden een park met een brug ertussen
Ik heb het wapen aan de kant van ljselmonde bij het fietspad gevonden. het lag daar tussen het gras
Ik weet niet wie het daar heeft neergelegd
U vraagt mij hoe ik het wapen heb aangetroffen
Het lag daar allemaal los van elkaar, gebroken delen Ik denk ook met dat 1k alles heb gevonden .
U vraagt mij wat ik daar deed
Ik liep van l1se1monde om naar Beverwaard te gaan
Vlak voor de brug lag het daar naast het fietspad in het gras .
U vraagt mij wanneer ik het daar heb gevonden
Dat was dinsdag , eergisteren. in de avond Ik denk dat het tussen 22.00 uur en 23 00 uur was
U vraagt mij met wie 1k daar was
Helemaal alleen
U vraagt mij waar ik naar toe op weg was
Ik was op weg naar Beverwaard daar ben 1k meestal. Ik hoopte daar wat vrienden te zien
U vraagt mij wat er tn Beverwaard is.
Dat was de eerste buurt waar ik heb gewoond, soms kom ik daar nog oude vrienden tegen en dan
chillen we wat
U vraagt m11 wat ik vervolgens heb gedaan , nadat ik het wapen had gevonden
Daarna ging ik eerst naar het huis van mijn neef en daarna ben ik naar huis gegaan
U vraagt mij of ik mî1n vondst tegen mijn neef heb verteld
Nee, tegen niemand

PV12tl .ers1e 5 B 36, 4 olo.tot>er 2005

Pol1t1e Haaglanden
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U vraagt m1J waar ik het vuurwapen en de munitie heb bewaard
Ik had het gewoon bij me.

U vraagt mij waarom
Ik kon het natuurlijk niet thuis laten . Dadelijk zou mijn moeder het vinden.
U vraagt mij wat ik ermee van plan was.
Niets. Ik kan er toch mets mee doen, het is kapot Ik wist niet of 1k het weg moest gooien of ergens
moest brengen.

U vraagt m1J hoelang ik er dan mee rond had willen lopen
Desnoods had ik het weggegooid Ik ben nu nutteloos opgepakt.
U stelt dat ik na had moeten denken en dat het niet nutteloos 1s Nu liep er een minder1ange met een
wapen rond.
Ik bedoelde nutteloos als dat 1k er niets mee heb gedaan Het was stom Ik ben bezig met school enzo
en ik wilde er niets verkeerds mee doen. Ik wist gewoon niet wat ik ermee moest doen
U stelt dat het voor afdreiging geschikt 1s en dat het, indien bruikbaar, mogelijk dodelijk kan zijn
Dat wist ik niet
U vraagt mij of ik weet wat voor soort vuurwapen het is.
Nee

U stelt dat het een omgebouwd gaspistool is.
Oh? Dus het was een nepper en nu is het een echt? Zo
U vraagt m1J of ik ooit eerder wapens heb gehad
Nee man, 1k ben 17 Ik heb wel eens een mesje gehad, maar dit niet
U vraagt mij of ik me interesseer voor wapens
Niet echt, ik vind aktie-films wel leuk. Maar ik zou hier nooit iets mee doen
U vraagt mij wat ik weet van vuurwapens.
Dat Je er kogels in moet doen en ik heb een keer het pistool van de wijkagent gezien, meer niet

U vraagt mij of ik mensen ken die interesse hebben in vuurwapens of mij er 0011 een hebben getoond
Nee
U vraagt mij of ik al handelingen heb gepleegd met dit vuurwapen en zo ja, welke?
Ik heb het wel vastgehouden zoals het hoort, maar meer niet Ik heb er niet mee geschoten
U vraagt mij of het vuurwapen aan iemand heb laten zien
Nee Ik ga er niet mee pronken
U vraagt mij of ik afstand doe van het vuu!Wapen en de munitie
Ja
U vraagt m11 of 1k weet dat het voorhanden hebben van een vuurwapen strafbaar 1s.
Ik weet dat ia
U vraagt miJ of 1k zelf nog iets wil verklaren
Nee.·

Na voorlezing volhard en ondertekend

PV125, ~ers•t! 5 8 36, <\ oktober 2005

Politie Haaglanden
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(verdachte)
Handtekening

•••••Il••
waarvan door m11.

op ambtsbelofte

is opgemaakt, dtt proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende
te 's-Gravenhage op vn1dag 23 januari 2009

(verbalisant)

PVI 26, "1!rsie 5 B 36, 4 o!<tobe1

200~

Pull T I E
Bureau ScheveningtJn
Postbus 264

2501 CG 's·Oravcnhage

PROCES-VERBAAL

Pv nummer. PL 1514/2006/31132 - 16

• • • • • • • • • •. hoofdagent van Politie Haaglanden, verklaar het

AANWIJZING VEILIGHEIDSRISICOGEBIEO
Tussen 1 Januan 2004 en 31 december 2005 werd onderzoek gedaan naar het aantal
(vuur)wapenîncidenten en het aantal geweldsdelicten in de Stationsbuurt te Den Haag en dan met
name rn het door Burgemeester en Wethouders van Den Haag als zodanig aangewezen NOOdgebred
Ort onderzoek heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad van Den Haag , op grond van artikel 151b van
de Gemeentewet. gelet op artikel 76c van de Algemene Politleverordenrng van Den Haag , de
burgemeester de bevoegdheid heeft verleend het gebied zoals aangeduid rn het besluit, nummer
BSD/2006 .106 en de in bijlage 7 opgenomen plattegrond met inbegrip van de daarin gelegen voor het
publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven. aan te wijzen als velllgheidsns1cogeb1ed
Zie voor bijzonderheden de kopieen van het aanwijzingsbesluit preventief fouilleergeb1ed en van de
plattegrond van dat gebied. gevoegd in dil proces-verbaal.
BEVEL OFFICIER VAN JUSTITIE
De officier van justitie heeft gelast dat opsporingsambtenaren tegenover een ieder in het hierboven
genoemde gebied dat overeenkomstig artikel 15lb, eerste lid, van de Gemeentewet, door de
Burgemeester als ve11ighe1dsrisicogebied is aangewezen. de bevoegdheden, als genoemd tn artikel
50. 51 en 52 van de Wet Wapens en Munitie. kunnen uitoefenen
Deze bevoegdheden zullen 1n het vervolg van dit proces-verbaal worden aangeduid met - preventief
fouilleren" Deze term wordt ook gebezigd rn artikel 76c van de APV van Den Haag
De officier van justitie heeft gelast dat preventief fouilleren mag plaats vinden op donderdag 8 1unl
2006, van 17 00 uur tot vn1dag 9 Juni 2006, 1 00 uur Het bevel bevat een omschnJVing van het
aangewezen gebied de geldigheidsduur en voorts de feiten en omstandigheden , op grond waarvan
de toepassing van de be\loegdheden tot onderzoek op wapens of munitie noodzakelijk wordt geacht
Zte voor biJZonderheden de kopie van het bevel tot toepassing preventief fouilleren , gevoegd In dit
proces-verbaal
AANLEIDING ONDERZOEK
Naar aanleiding van hel proces verbaal van aanhouding, ter zake art 26 lid WWMNoorhanden
hebben van wapens/munitie categone 3, opgemaakt doo
en• • • • • ••
hoofdagenten van politie Haaglanden heb 1k, verbalisant, na daartoe bekomen opdracht, een
onderzoek ingesteld
RESUMÊ VOORVAL
Op donderdag 8 JUnr 2006 vond er op het Stationsplein te Oen Haag een preventieve fouillenngaclle
plaats Dit overeenkomstig met art 151 B. 1" lid, van de gemeentewet door de burgemeester als
veilighe1dsns1cogebied was aangewezen Aldaar werd erdoor bovengenoemde verbalisanten een
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persoon gecontroleerd Tijdens deze controle bleek de persoon in het bezit te z11n van een
zilverkleung vuurwapen van het merk Star kaliber 6 35, een lege patroonhouder en 4 patronen van het
kaliber 6.35 Hierna is die persoon aangehouden
AANHOUDING
op het Stationsplein ter hoogte
Op donderdag 8 Juni 2006 te 21 :18 uur 1s de verdachte
van perceel 75 te Oen Haag, ter zake van art 26 hd 1 Vl/W/ Voorhanden hebben van wapens/munitie
categone 3 aangehouden.
Zie proces-verbaal van aanhouding nummer: PL 151412006131132-6
INBESLAGNEMING VUURWAPEN/ TER BESCHIKKINGSTELLING
Het bij de verdachte aangetroffen vuurwapen, werd op grond van artikel 52 lid 1 van de Wet Wapens
en Munitie in beslag genomen Een proces-verbaal en kenmsgeving van inbeslagneming werd
opgemaakt Alle tn beslag genomen goederen werden ter beschikking gesteld van Comm1saris van
politie
• chef bureau hoefkade
Zie proces-verbaal van inbeslagneming nummer: PL 151412006131 132-10
GEGEVENS VERDACHTE

IN KENNIS STELLEN OUDERS
Op donderdag 8 Juni 2006 is de moeder van verdachte p S ten spoedigste tn kennis gesteld van
het feit dat haar zoon was aangehouden en aan het politiebureau Hoefkade zat.
VERHOOR VERDACHTE
de verdachte. . .
Op donderdag 8 JUm 2006 te 22 25 uur 1s door verbalisant
9 i • •n politiebureau Hoefl<ade gelegen aan de Hoefkade 350 te Den Haag gehoord.
Verdachte
erklaarde
• Dat hlJ tijdens zijn aanhouding een vuurwapen en mun1t1e bij zich droeg
- Dat hij wist dat het voorhanden hebben van een vuurwapen en munitie strafbaar 1s
Zie proces-ver baal van verhoor: PL 151412006131132· 2
ONDERZOEK VUURWAPEN EN MUNITIE
Op donderdag 8 juni 2006 1s door
brigadier van politie haaglanden een nader
onderzoek ingesteld inzake overtredîng van de Wet wapens en munitie en de herkomst van het
inbeslag genomen vuurwapen en munitie. Daaruit bleek dat het vuurwapen geschikt is om projectielen
door een loop af te schieten Derhalve is dit pistool een vuurwapen in de zin van arltkel 1. onder 3e,
gelet op artikel 2, lid 1 categorie van 1e van de wet wapen en munitie Tevens bleek uit onderzoek dat
de 4 stuks losse munitie, 4 scherpe patronen van het merk Selier&Bellot. van het kahber 6 35mm zijn
Dit is munitie in de ztn van artikel 1. lid 1onder 41!! gelet op artikel 2. lid 2 categorie 3 van de Vl/WM
Deze munitie is geschikt om te worden afgeschoten met een vuurwapen
Zie sessierapport bijg evoegd bij dit proces verbaal.
AFSTANDSVERKLARING VUURWAPEN
Op donderdag 8 JUni 2006 heeft verdachte 1 f ten overstaan van , verbahsan• • • • • a
• • •.aafstand gedaan van het inbeslaggenomen vuurwapen en munitie
Zie afstands verklaring n ummer: PL 151412006131131-3
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NOOT VERBALISANT
Abusievelijk is er van de inbeslag genomen patroonhouder geen afstandsverklaring opgemaakt. De
inbeslag genomen patroonhouder zal worden overgebracht naar het politie verzamelgebouw
Z1chtenburg, alwaar het in bewaring zal blijven m afwachting van de beslissing van de officier van
justitie.
INVERZEKERINGSTELLING
, na een kort verhoor door de
Op donderdag 8 JUni 2006 te 23.45 uur. 1s de verdachte
Inspecteur van politie,
"
, als zodanig hulpoff1c1er van justltte, in verzekering gesteld
Zie proces-verbaal van n verzekeringstelling nummer: PL 151412006131132-8
KENNISGEVEN PIKETCENTRALE EN RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING

•••llt

De p1ketcentrale voor rechtsbi1stand en de raad voor de kinderbescherming 1s donderdag 8 1uni 2006
middels de fax 1n kennis gesteld van de inverzekenngstelling van de verdachte
OPTREDEN RAAD SMAN
Het is met bekend of verdachte
een onderhoud met de hem toegewezen raadsman/vrouw
heeft gehad Bij het proces-verbaal zal het fax rapport. wat op donderdag 8 1uni 2006 1s verzonden
naar de P1ketcentrale worden bi1gevoegd.
OVERLEG OFFICIER VA N JUSTITIE
onverwijld in kennis
Op donderdag 8 juni 2006 is de officier van Justitie mevrouw
gesteld en gaf opdracht ter toetsing van de rechtmatigheid van de inverzekeringstelling de verdachte
te geleiden voor de rechter-commissaris
TOETSING
Op donderdag 8 juni 2006 heeft de toetsing van de verdachte • • 9 Jlaatsgevonden
OVERLEG OFFICIER VAN JUSTITIE
In overleg met de officier van just1t1e wordt verdachte• • • maandag 12 1uni 2006 te 09:00 uur in
Rotterdam voorgeleid .
VERLENGING BEVEL TOT INVERZEKERINGSTELLING
Op vrijdag 9 JUnl 2006, heeft de inspecteur van Politie Haaglanden,
als zodanig
voor ten
hulpofficier van justitie, het bevel tot inverzekeringstelling van verdachte
hoogste drie dagen verlengt, met ingang van zondag 11 juni 2006 te 23:45 uur, conform diens
telefonische opdracht van de officier van Justitie, • •" • • • •
Zie proces-verbaal van inverzekeringstelling nummer: PL 151412006131132·15
VERDACHTE IN KENNIS STELLEN VAN DE VERLENGING
Op vrijdag 9 juni 2006 te 18 05 uur is aan de verdachte t 1 • •en afschrift van de verlenging bevel
tot inverzekeringstelling m persoon uitgereikt
KENNISGEVEN PIKETCENTRALE EN RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING
De piketcentrale voor rechtsbijstand en de raad voor de k1nderbescherm1ng 1s vnjdag 9 juni 2006
middels de fax 1n kennis gesteld van de verlenging van 1nverzekenngstelllng van de verdachte
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KENNISGEVEN OUDERS VAN DE VERLENGING BEVEL TOT INVERZEKERINGSTELLI NG
Gezien het feit dat de moeder van verdachte
niet in Den Haag woonachl!g 1s kon de
verlenging niet in persoon worden u1tgere1kt Het bevel tot verlenging van de inverzekenngstelhng 1s
op vrijdag 9 juni 2006 te 16 03 our telefonisch aan de moeder doorgegeven
AFHANDELING IN BESLAGGENOMEN GOEDEREN
Het inbeslag genomen vuurwapen zal worden aangeboden bij de Technische Recherche voor het
hulsbodemvergeli)kend onderzoek drugfire Nadat het vuurwapen is onderzocht zal het via de Ploeg
Bijzondere Cnminahte1t ( Wapens. Explosieven en Narcotica) van Bureau Recherche Expertise
worden overgebracht naar het politie verzamelgebouw Z1chtenburg, alwaar het m bewanng zal blijven
1n afwachting \lande besllssrng van de officier van justitie Indien het nader onderloek relevante feiten
geett zal dit biJ een aanvullend proces"verbaal worden gerelateerd

ANTECEDENTEN VERDACHTE
BIJ verificatie rn de centrale verwijzingsindex van het Regiokorps politie Haaglanden, bleek dat de
verdachte wel voorkomt 't er zake van misdrijf
VERIFICATIE PERSOONSGEGEVENS VERDACHTE
Bij navraag biJ het bureau bevolkingsreg1slrat1e van de gemeente Rotterdam bleken de door de
verdachte opgegeven persoonsgegevens volledig juist te z11n
ZiJn GBA-nummer luidt·

••lilllll

•••••llllli••
waarvan door m1J,

op ambtsbelofte

1s opgemaakt, dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondenekende
te 's-Gravenhage op 23 Januari 2009.

(verbalisant}
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PuLITIE
Haag landen
Bureau Hoefkade
Postbus 264
2501 CG s-Gravenhage

PROCES-VERBAAL

Pv nummer· PL 1514/2006/31132 - 33

Ik, • • • • • • • • •· brigadier van Politie Haaglanden. verklaar het volgende

Voortzetten onderzoek
Naar aanleiding van en ten vervolge op het proces-verbaal 150112006/31132 heb ik het onderzoek
voortgezet
Rapport materiedeskundige
Door
zijnde materiedeskundige technische recherche, werd een rapport opgemaakt
over het onderzoek betreffende het m beslag genomen pistool en is biJ dit proces-verbaal gevoegd

waarvan door mij,
• • • • op ambtseed

1s opgemaakt. dit proces-verbaal. dat 1k sloot en ondertekende
te 's-Gravenhage op 23 1anuan 2009

(verbalisant)

PV7 1
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Pull TIE
Haag landen
Bureau Arrestantenzorg
Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage

VERLENGING BEVEL TOT INVERZEKERINGSTELLING

Pv nummeL PL 1514/2006/31132 - 15

Afschrift

Proces-verbaal
Verdachte
Raadsman
ouders/voogd

Betreft verdachte
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
adres
Postcode
Woonplaats
Nationaliteit
Telefoonnummer1
Telefoonnummer2

man

:"

1988

· Rotterdam (Rotterdam)
Nederlandse

De Officier van Justitie in het arrondissement 's-Gravenhage gezien en met zijn gronden en redenen
welke tot het aannemen van die gronden hebben geleid, overnemende vorenstaand bevel tot
inverzekeringstelling van de daarin genoemde verdachte, overwegende dat er dringende
noodzakelijkheid bestaat dat bevel voor ten hoogste drie dagen te verlengen ; verlengt dat bevel met
ingang van zondag 11 juni 2006 te 23:45 uur
's-Gravenhage,
De Officier van Just1l1e,

Conform diens telefonische oporacnt,
De inspecteur van Polttte Haag landen,

~njust1tie
Datum : 9 juni 2006

Aan de verdachte en diens raadsman is onverwijld een afschrift van dit bevel uitgereikt.
Tevens is aan de ouders/voogd een afschrift verstrekt.

PV90
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PuLITIE
Haag landen
Bureau Scheveningen

Post.bus 264
2501 CG 's-Gravenhage

PROCES-VERBAAL

Besproken met de OVJ •
Behandeld o.I v
Nagezien door
Rechtmabgheidstoets RC

meerder1ange verdachte
1 minderjarige verdachte
beslag ja
Terwee bijlage nee
wederrechtelijk verkregen
voordeel nee

Pv nummer PL1514/2006/31132- 23/

Bijlagen

VERDACHTE
CRV-NR
VERBLIJFSSTA
VERMOEDELIJKE OVERTREDING VAN : art 26 lid 1 WWM I Voorhanden hebben van
wapens/munitie categorie 111

rus

Gepleegd in de gemeente(n): 's-Gravenhage op 8-6-06

VER BALISANTEN · · · · · · · · - - - · · ·

PV91 , vei11c 5 3 25, 11 fimuar 2006

PuLITIE
H•aglanden

Bureau Scheveningen

Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhege

Voorblad Dossier
OPSdossier nummer
Contactpersoon

Soort Zaak
Ooss1ervorm

1514/2006/31 ·132 - 20/
• • • • • • • • hoofdagent, telefoon 010--••&1

. Algemeen
. Voorgeteiding

Omschnjving dossier

Voorhanden hebben van wapens en mun1t1e

Totaal aantal incidenten: 1
Aantal verdachten
•1
Waarvan minderjarig
.1
Sluitingsdatum dossier 11-06-2006
Verzenddatum politie
· 11-06-2006
lnkomstdatum parket

Verdachte volgnummer: 1.1
Voornamen
Naam
Geboortedatum
Crv-nr
Verblijfstatus
Soort incident
Plaats Incident
Datum 1nc1dent

•

•- : : : : : . " " " " " .

1988

· bezit van wapens en munitie
: Stattonsplern 75 THV 2515 BX 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)

. 8-06-2006
ruimte voor barcodestlcker en aantekeningen

OV84

~ers1e

5 4 8, 12 janllutl 1000

PuLITIE
Haaglanden

Bureau Hoelkade
Postbus 264
2501 CG 's-Gra11enhage

Voorblad Dossier
OPSdossier nummer
Contactpersoon

• 1514/2006/31132 - 32/

Soort Zaak
Oossiervorm

· Algemeen
. Vervolg

Omschrijving dossier

: Voorhanden hebben van wapens en munitie

:P

, hoofdagent, telefoon :

Totaal aantal 1nc1denten· 1
·1
Aantal verdachten
Waarvan minder1arig
. 1
Sluitingsdatum dossier · 04-08-2006
Verzenddatum politie
lnkomstdatum parket

Verdachte volgnummer: 1.1
Naam
:-

-=1r••••
1

Voornamen
Geboortedatum
Crv-nr
Verblijfstatus
Soort incident
Plaats incident
Datum incident

: bezit van wapens en munitie
. Statronsplein 75 THV 2515 BX 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
. 8-06-2006
ruimte voor barcodesticker en aantekeningen

OV84 . verSJe 5 4

e. 12 )anuan 2006

PuLITIE
Haag landen

Bureau Scheveningen
Postbus 264

2501 CG 's-Gravenhage

Voorblad per incident
(Zaaks-paragraaf)

Dossier nummer: 1514/2006/31132- 26/

INCIDENT-NUMMER
Reg1stralle-Pv nummer
OmschriJving soort 1nc1oent
Omschnjving strafbaar feit

. 21
• PL1514/2006/31132 - 26
: Bezit van wapens en munitie
: an 26 hd 1 WWM I Voorhanden hebben van wapens/munitie categorie

111
Pleeg datum
Pleeg tijd
Pleegadres
Pleeg plaats/lokatie
Benadeelde
Slachtotter

OV/4

vera1" ~ 3 6, 1:? 1anua•i 200tl

: op 08-06-2006
· te 21 47 uur
Stationsplein 75 THV
2515 BX 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)

PuLITIE
H•aglanden
Bureau Bereslelnlaan
Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage

Proces-verbaal voorgeleiding RC
\toetsing voorgeleiding)
Pv nummer: PL 1514/2006/31132 - 7

Ik ~~··············- hoofdagent van Politie Haaglanden verklaar het

volgende

Op donderdag 8 juni 2006 te 21 :18 uur te 's-Gravenhage, Stationsplein 75 is aangehouden,
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Woonadres
Postcode
Plaats
Nationaliteit
Telefoon
GBA nummer

man

:-

1988

t
Rotterdam (Rotterdam)
Nederlandse

1:81 terzake van

art 26 lid 1 WWM I Voorhanden hebben van wapens/munitie categorie 111 voor
welk feit voorlopige hechtenis is toegelaten .
(zie bijgevoegd afschrift van het proces-verbaal van aanhouding)

181 van het door de verdachte gepleegde feit werd geen aangifte gedaan
D van het door de verdachte gepleegde feit werd aangifte gedaan door
(zie bijgevoegd afschrift van het proces-verbaal van aangifte)

181 De verdachte werd op donderdag 8 iuni 2006 gehoord door • • •
(zie bijgevoegd afschrift van het proces-verbaal van verhoor)

D Er werden

getuigen gehoord (Zie b11gevoegde verklaringen)

0
1:81 Op donderaag 8 juni 2006 te 23·40 uur, werd de verdachte door de HOvJ • • • • •
inspecteur van Politie Haaglanden kort gehoord
(zie bijgevoegd afschrift van het proces-verbaal van verhoor)

1:81 Op donderdag 8 juni 2006 te 23 45 uur, werd de verdachte door de HOvJ • • • • • •
inspecteur van Poht1e Haaglanden in verzekering gesteld
(zie bijgevoegd afschrift van het bevel tot inverzekeringstelling)

PVT
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Aan de verdachte alsmede aan de raadsman van de verdachte werd een exemplaar van het bevel tot
tnverzekenngstelling u1tgere1kt
De Officier van Justitie
werd onverwijld In kennis gesteld en gaf opdracht de
verdachte ter toetsing van de rechtmatigheid van de inverzekeringstelling te geleiden voor de rechtercomm1ssans
De Reclassering werd onverwijld ln kennis gesteld .

Dop

te

uur. werd ae inverzekeringstelling van de verdachte door de OvJ

verlengd

0

Op

te
uur, werd de inverzekeringstelling van de verdachte, in opdracht van de OvJ
door de HOvJ
verlengd

Aan de verdachte werd het bevel tot verleningen van de inverzekeringstelhng 011verw1Jld en m persoon
overhandigd De raadsman werd onverwijld een afschrift van het bevel ter hand gesteld
De Reclassering werd onverwijld in kennis gesteld
Bijgevoegde stukken-

[g) afschrift van het proces-verbaal van aanhouding

0

afschrift(en) proces(sen)-verbaal van aangifte
afschnft(en) proces(sen)-verbaal van verhoor getuige
('8J een afschrift van het proces-verbaal van kort verhoor voorafgaande aan do inverzekeringstelling
[8:1 een afschrift van het bevel tot Inverzekeringstelling
D een afschnn van het bevel verlenging inverzekeringstelling
@ proces-verbaal WWM
[8J aanw11zing ve11ighe1dsr1s1cogeb1ed
[8J last uitoefenen bevoegdheden WWM

0

0
Voor zover voor een zin of zinsneoe het teken
daarin het teken 'x' voorkomt

0

1s geplaatst, 1s deze alleen van toepassing tnd1en

waarvan door mij,
• • • • • • • • op l'lmbtsbelofte

is opgemaakt, dit proces-verbaal, dat ik stoot en ondertekende
te 's-Gravenhage op vrijdag 23 Januari 2009

(verbalisant)
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Ar rond 1ssement5 parket
Den Haag

---

Voorgeleidingenformulier

-

parketnummer
voorgeleidlngsofflGler

1elnr

zaaksofficier

1elnr

secreta ns ,

-

-~--

Parketgegevens

te 11envaehten strafeis tenminste

Elmnd
Dia

Team

D

telnr

__Preventieve gegevens
-----aanhouding op 8-6-2006 om 21:18 uur
verlenging IVS op

om

Dnee

toetsing IVS D 11ordenng IBS

IVS 1op 8-6-2006 om '23:45 uur
om
uur

l

uur

voorgeleiding op

Verdac htegegevens
Achternaam voorna(a)m(cnj

©man

geboortedatum -plaats

vrouw

VIP-nummer (1nd1en bekend)

adres, p°'tcode wr.ionplaats
nat1onallteit

0

otterdam (Rotterdam)

181 Nederlander
0 Buitenlander nationahte1I
Status 0 EU-onderdaan
0

0 l1jdell11<e verbh1fssta1 1s
D 111ogaal

uefinit1eve 11erb!i1fsstatus

CRV nummer (Centrale Reg1strallo Vreemdelingen). lnd:en bekend
tolk 0nee
m•ndolf}arlg Dnee

Dle taal

@ ja, telnr oudets./voogd

advocaat naam
urtkerang

(moeder)

fi!lnr

!El nee

0

ia u1tke1ings1ns1an11e

beperkingen 0nee

DJa
0 volledig D geen bezoek D geen telefoon 0 geen brieven
D geen enkel contact D geen toegang tol media (kranten radio, tv, internet)

2 op 1 oei Contra-111dicaue voor

2op1 cel D ja D nee
-~

Indien voor het ns1coproliel
relevantEJ informatie pas na de
aanmelding van de voorgele1·
dingbekend IS, dan d•enl bij hel
verz.oek. eerste plaatsing (als
de vordermg 1nbewaringstelhng
1s toegewezen} aslnog een af·
zonderlljk formulier Rislcopro·
liel te worden gestuurd aan het
bureau sek!cttefunct1onarissen
OJI. conform oe·Aanw1Jz1119
formulier RtSicoprofiel en
EKeculle·lndicator"

medeverdachten
slachtoffer

RISICOPROFIEL
181 geen btjZondemeden 1>ekend
0 er is voor zover bekend, sprake van
0 hchamehjke problemen (behoefte aan !lpeciale zo111\, te weten
0 psycll1sehe problemen
0 sulcidaa1 gedrag
0 vers1av1ngsproblema11ei..
0 gewelddadig gedrag
0 vluchtgevaar
0 een uitleveringsverzoek
D

0

--

.anders nl

111et In detelféle tnnc.hting plaatsen met {collusiegevaar I gevaar voor wraalUlcHes)

Zaakgegevens
181 nee 0 ja, namen
181 nee 0 ja actie gewenst 0

- --

--

ja D nee

omsctm1111ng T~dens prevenhel toulllcren
actie werd Verdachte aangehouden met vuurwapen
GVO O Ja, loopt (denk om invullen parl<etnummer) 0 1a, mondeling gevorderd 181 nee
ontneming OneeOta
Beslag
OFPD ORecl
0 nee 181Ja

art1;. el oellct art 26 lid 1 WNM soor1 zaak (MKiPRStPRV/PRG etc )

convenant D opengcwelcl

0

Executte-1nd
hu selijK geweld

0

0

nee Dia
geweld tegen politie

1

Zeer actieve veelplegers 10 vordenng ISO-maatregel t a v meerde11ange zeer actieve veelpleger

O oveoge zeer actie11e veelpleger
Politiegegevens

0

zeer actieve m1nder1ange 11eelp!egor

--

.iert>liJvende In pohtlcbureau Bureau Hoelkade PL code Pl 1~f4/W06131132
r telnr en faxnr 070
naam verbalisant

Overige opmerkingen
Toets.ng RC

(Bijv. antecedenten, extra bevo1tlglng op z11trng)

--·-

Haaglanden

Bureau Regionale Recherche - PL 15J2
Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage

MUTATIEFORMULIER
:
Pv nummer
Type/specificatie :
Datum/tijdstip
:
Plaats
:
Straat
:
Object
Lokatie aanduid ing:
Nadere aanduiding:
Bijzonderheden
:
Projectcode(s)

1514/2006/27626 - 12
Bezit van wapens en munitie
zaterdag 20 mei 2006 22:35 uur
's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
Van Limburg Stirumstraat

214 Urn 250
Preventief fouilleren

Verbalisant( en)

Memo
Waren de ve's tijdens de prev.fouill aktîe aangehouden. Zij reden in een bestelbusje en bij de
achterbank werd een busje traangas aangetroffen
De ve's afgehoord Zij ontkende alle 3 iets van het traangas af te weten . Dit busje is van het
kabelbedrijf waar zij voor werken en diverse mensen maken dus gebruik van dit voertuig.
Aanv. cor W. Reco B. 14.
Gelet op de verklaringen van de 3 VD's en onze bevmdidngen kon niet worden bewezen wie de
eigenaar was van het busje es gas. Derhalve een voorstel sepot opgemaakt
CS gas kan vernietigd worden . Met een afstandsverklaring richting Andre.

OV20, versie ~ 5 46, 12 Juli 2006

Aangehouden verdachte, verdachte
Naam, Voornamen
Geslacht
: man
Geboortedatum
: ~1989
Geboorteplaats
Geboorteland
Woonadres
Postcode, Plaats
Telefoon
Aangehouden verdachte, verdachte
Naam, Voornamen
: man
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Woonadres
Postcode Plaats
Telefoon
Aangehouden verdachte, verdachte
Naam, Voornamen
Geslacht
• man
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Domicill
Postcode. Plaats
Telefoon

:llli!

~ ~ge ('s-Gravenhage)

Aanhoudingsgegevens
Arrestantnummer
Naam
Aanhouding
Aankomst bureau
Voorgeleiding
Strafbare feiten
Heenzending

:"
:
:zaterdag 20 mei 2006 22:35 uur
Van Limburg Stirumstraat , 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
.zaterdag 20 mei 2006 23·00 uur. Bureau Hoefkade
:zaterdag 20 mei 2006 23:19 uur, inspecteur
:art 26 lid 1 WWM I Voorhanden hebben van een wapen van categorie Il
onder 6°
:zondag 21 mei 2006 0:32 uur

Aanhoudingsaegevens
Arrestantnummer
:~
Naam
~
Aanhouding
:zaterdag 20 mei 2006 22.38 uur
Van Limburg Stirumstraat , 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
:zaterdag 20 mei 2006 23:00 uur, Bureau Hoefkade
Aankomst bureau
:zaterdag 20 mei 2006 23·24 uur, nspecteur
Voorgeleiding
:art 26 lid 1 WWM I Voorhanden hebben van een wapen van categorie Il
Strafbare feiten
onder6°
Heenzending
:zondag 21 mei 2006 0:28 uur

01/20, vers:e 5.5.46, 12 Juli 2006

Politie Haaglanden

Registratienummer. PL 1514/2006127626 - i2

-

Aanhoudingsgegevens
Arrestantnummer
••••
Naam
Aanhouding
:zaterdag 20 mei 2006 22:35 uur
Van Limburg Stirumstraat , 's-Gravenhage fs-Gravenhage)
:zaterdag 20 mei 2006 23:00 uur, Bureau Hoefkade
Aankomst bureau
Voorgeleiding
:zaterdag 20 rnei 2006 23·30uur, 1
inspecteur
Strafbare feiten
.art 447e SR 1
art 26 lid 1 WWM I Voorhanden hebben van een wapen van categorie Il onder

5•

Heenzending

.zondag 21 mei 2006 0.31 uur

Wapen

: Traangasbus
Aangetroffen, betrokken , hulpmiddel
Euroarms

Rollen

Merk
Hoeveelheid

.1

Voertuig
Rollen
Kenteken
Merk
Type
Kleur
Land

: Bestelauto
· Betrokken, hulpmiddel
: Volkswagen
• Transporter
: Wit
· Nederland

0V20. .... ~ie 5 5 •8, 12 JLlll 2000

Haag landen
Bureau Hoef\cade
Postbus 264
2501 CG 's-Oravenhage

PROCES-VERBAAL Aanhouding

Pv nummer PL 1514/2006127626 - 1

Wij,
en
. verklaren het
volgende
aangehouden zaterdag 20 mei 2006 te 22 35 uur te 's-Gravenhage, Van Limburg Stirumstraat
AANHOUDING :
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedaturr
Geboorteplaats
adres
Postcode
Woonplaats
Nationaliteit
Telefoonnummer1
Te1efoonnummer2

's-Gravenhage ('s-Gravenhage)

;i "'•

REDEN AANHOUDING

C81 De aanhouding werd verricht op grond van artikel
art 26 lid 1 \N\NM / Voomanden hebben van een wapen van categorie Il onder 6°

0
0
0

O
O

De verdachte stond gesignaleerd in het Opsporingsbestand personen , welke signalering bij dit
proces-verbaal is gevoegd
Op verzoek van
De aanhouding vond buiten heterdaad plaats In opdracht van de OvJ
De aanhouding vond buiten heterdaad plaats en het optreden van de (hulp)officier van justitie kon
niet worden afgewacht.
De OvJ
werd onverwijld van de aanhouding buiten heterdaad in kennis gesteld.

0
DOORZOEKEN PLAATSEN
0 Ter aanhouding van de verdachte 1s de navolgende plaats: Van Limburg Stirumstraat. te 'sGravenhage, niet zijnde een woning, tegen de wil van de bewoner doorzocht:
0 met machtiging van de officier van justitie Mr.
in het arrondissement 's-Gravenhage
0 zonder machtiging van een officier van justitie 1n verband met de dringende noodzakelijkheid
bestaande uit
in het arrondissement 's-Gravenhage is onverwijld, op
De officier van iustitie Mr.
te
uur hiervan in kennis gesteld
DOORZOEKEN WONING
0 Ter aanhouding van de verdachte is de navolgende plaats
te 's-Gravenhage,
een wonmg, tegen de wil van de bewoner doorzocht met een machtiging van de officier van justitie
Mr.
in het arrondissement ·s-Gravenhage.
Het proces-verbaal verslag binnentreden ex artikel 12 Grondwet is afzonderlijk opgemaakt en
bijgevoegd
OVERJGE TENLASTELEGGING(EN)

PVll, ver.;ie !..5.54 30 noveml>er

2~

Politie Haaglanden

0

Registratienummer: Pl 1514/2006/27626- 1

Verder wordt deze persoon verdacht van·

REDENEN VAN WETENSCHAP
• Op zaterdag 20 met 2006, te 22.34 uur, bevonden wij, verbalisanten voornoemd, ons in uniform
gekleed op de Van Limburg Stlrumstraat te Den Haag. Wij waren belast met het uitoefenen van
bevoegdheden zoals genoemd in artikel 50 , 51 en 52 van de Wet Wapens en Munitie. in het
gebied dat overeenkomstig artikel 151b, eerste lid, van de Gemeentewet. door de burgemeester
als veiligheidsrisicogebied was aangewezen.
De locatie ligt binnen het aangewezen veiligheidsrisicogebied .

Wij zagen op dat moment dat e~n als bestuurder reed in een bestelauto, merk Volkswagen,
type Transporter, kenteken . _ . kleur wil
Wij zagen dat naast de bestuurder, verdachte • • • •en op de achterbank de verdachte.
• • • t zaten
·Op grond van artikel 51 , lid 4 van de Wet Wapens en Munitie vorderden wij van de bestuurder van
het voertuig dat deze zijn vervoermiddel tot stilstand bracht. dat deze zijn vervoermiddel naar een
door ons aangewezen plaats overbracht en overeenkomstig onze aanwijzingen ter zake
medewerking verleende. Vervolgens werd door ons op grond van artikel 51 . lid 3 van de Wet
Wapens en Munitie het vervoermiddel van die persoon onderzocht.
Hierbij werd het volgende aangetroffen onder de achterbank lag een busje CS gas.
Op zaterdag 20 mei 2006, te 22.35 uur, werd de verdacht~op de Van Limburg Sttrumstraa1
te Den Haag aangehouden als verdacht van.
• vermoedelijke overtreding van artikel 26, hd 1 van de Wet Wapens en Mun1t.1e ( verbod een wapen
van categorie Il voorhanden te hebben)
De reden van aanhouding werd aan de verdachte medegedeeld. Voorts werd de verdachte
medegedeeld dat hiJ niet tot antwoorden verplicht is.
Het bij de verdachte aangetroffen wapen, werd op grond van artikel 52, hd
Munitie m beslag genomen.
Ik, verbalisant S
! zag dat de verdachte• • •
werd gehouden zich voorover bukte.

0
0
0

~

van de Wet Wapens en

p het moment dat de bestelauto stil

Een veiligheldsfoulllering aan de kleding werd toegepast omdat
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen
Ter vaststell!ng van de identiteit van de verdachte is een identiteitsfouillermg aan de kleding
. Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen
toegepast omdat.
Ten behoeve van het opsporingsonderzoek is een onderzoek aan de kleding toegepast omdat
. Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen.

VOORGELEIDING
Ter geleiding voor een hulpofficier van justitie, werd de verdachte onverwijld overgebracht naar het
bureau van politie Bureau Hoefkade te 's·Gravenhage.
Na aankomst aan net genoemde bureau op zaterdag 20 mei 2006 te 23·00 uur werd de verdachte op
zaterdag 20 mei 2006 te 23:19 uur geleid voor: · de Inspecteur van politie zijnde
hulpofficier van justitie
In zijn opdracht is de verdachte in genoemd bureau ingesloten.

0
0

Tijdens het transport van de verdachte is gebruik gemaakt van de handboeien omdat
Voorafgaand aan de msluittng van de verdachte is een insluitingsfouillering toegepast
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen.

PV9, v11rs1~ 5 5 54, 30 november 200"1
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Politie Haaglanden

0
0

Ten behoeve van het opsporingsonderzoek is in opdracht van de HOvJ.
een
onderzoek aan het lichaam toegepast omdat
H1erbiJ werd niets terzake dienende aangetroffen.
Een veiligheidsfouillering aan het lichaam werd toegepast in opdracht van de HOvJ • • •"
omdat
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen

INBESLAGGENOMEN

181 Het volgende goed werd in beslag genomen
Wapen
Nadere omschnjving
Merk
Type
Kleur
Kaliber
Hoeveelheid

: Traangasbus
: Euroarms

·1

D Een proces-verbaal Kennisgeving van Inbeslagneming werd opgemaakt
Voorzover voor een zin of zinsnede het teken
daarin het teken •x· voorkomt.

0

is geplaatst is deze alleen van toepassing indien

waarvan door ons,
agent van Politie Haag landen op ambtsbelofte
hoofdagent van Pohtie Haaglanden op ambtsbelofte
hoofdagent van Politie Haaglanden op ambtsbelofte

is opgemaakt, dit proces-verbaal, dat wij sloten en ondertekenden
te 's-Gravenhage op maandag 12 januari 2009.

(verbalisanten)

PV9 >versie S S 5o4 , 30 november 200'4

Haag landen
Bureau Hoefkade
Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage

PROCES-VERBAAL Aanhouding

Pv nummer: PL1514/2006/27626 - 6

WiJ

e
, verklaren het
volgende
aangehouden zaterdag 20 mei 2006 te 22:38 uur te 's-Gravenhage, Van L1mourg St1rumstraat
AANHOUDING :
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
adres
Postcode
Woonplaats
Nationaliteit
Telefoonnummer1
Telefoonnummer2

: man
:. . .1987

~ .,....
: 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
: Turkse

REDEN AANHOUDING

(81 De aanhouding werd verncht op grond van artikel
art 26 lid 1 WiNM / Voorhanden hebben van een wapen van categorie Il onder 6°

0

0
0

0
0

De verdachte stond gesignaleerd in het Opsporingsbestand personen, welke signalering bij dit
proces-verbaal is gevoegd.
Op verzoek van
De aanhouding vond buiten heterdaad plaats in opdracht van de OvJ
De aanhouding vond bulten heterdaad plaats en het optreden van de (hulp)officier van 1ust1t1e kon
niet worden afgewacht
De OvJ
werd onverwijld van de aanhouding buiten heterdaad in kennis gesteld

0

DOORZOEKEN PLAATSEN
0 Ter aanhouding van de verdachte is de navolgende plaats: Van Limburg Stirumstraat, te 'sGravenhage, niet zijnde een woning, tegen de wil van de bewoner doorzocht.
0 met machtiging van de officier van justitie Mr
in het arrondissement 's-Gravenhage.
0 zonder machtiging van een officier van justitie in verband met de dringende noodzakelijkhe10
bestaande uit
De officier van 1ustitie Mr.
in het arrondissement 's-Gravenhage is onverwijld , op
te
uur hiervan in kennis gesteld
DOORZOEKEN WONING
0 Ter aanhouding van de verdachte is de navolgende plaats.
te 's-Gravenhage
een woning , tegen de wil van de bewoner doorzocht met een machtiging van de officier van 1ustit1e
Mr.
in het arrondissement 's-Gravenhage
Het proces-verbaal verslag binnentreden ex artikel 12 Grondwet is afzonderlijk opgemaakt en
bijgevoegd.
OVERIGE TENLASTELEGGING(EN)

Politie Haaglanden

0

Registratienummer; PL 1514/2006/27626 - 6

Verder wordt deze persoon verdacht van·
· Op zaterdag 20 mei 2006, te 22.34 uur, bevonden wiJ, verbalisanten voornoemd, ons m unifonn
gel<leed op de Van Limburg Stirumstraat te Den Haag Wij waren belast met het uitoefenen van
bevoegdheden, zoals genoemd in artikel 50 , 51 en 52 van de Wet Wapens en Munitie, in het
gebied, dat overeenkomstig artikel 151 b, eerste lid, van de Gemeentewet, door de burgemeester
als veilîghe1dsrisicogebied was aangewezen

De locatie ligt binnen het aangewezen velhgheidsns1cogeb1ed.
W1J zagen op da1 moment dat een persoon als bestuurder reed in een bestelauto. melit Volkswagen.
type Transporter, kenteken
kleur wit.
Wij zagen dat de bestelauto werd bestuurd door de verdachte
verdachte~at en op de achterbank de verdachte
- Op grond van artikel 51, lid 4 van de Wet Wapens en Munitie vorderden wij van de bestuurder van
het voertuig dat deze zijn vervoermiddel tot stilstand bracht, dat deze zijn vervoermiddel naar een
door ons aangewezen plaats overbracht en overeenkomstig onze aanwijzingen ter zake
medewerking verleende Vervolgens werd door ons op grond van artikel 51, lid 3 van de Wet
Wapens en Mun1t1e het vervoermiddel van die persoon onderzocht
Hierbij werd het volgende aangetroffen: onder de achterbank lag een busje

es gas

Op zaterdag 20 mei 2006, te 22.35 uur, werd de verdachte- - -op de Van L 1mburg
Stirumstraat te Den Haag aangehouden als verdacht van·
- vermoedelijke overtreding van artikel 26, lid 1 van de Wet Wapens en Munitie ( verbod een wapen
van categorie 11 voorhanden te hebben}
De reden van aanhouding werd aan de verdachte medegedeeld Voorts werd de verdachte
medegedeeld dat hij niet tot antwoorden verplicht is
Het bij de verdachte aangetroffen wapen, werd op grond van artikel 52, lid 1 van de Wet Wapens en
Munitie in beslag genomen.
Ik, verbalisant
zag dat de verdachtewerd gehouden zich voorover bukte.

op het moment dat de bestelauto stil

REDENEN VAN W ETENSCHAP

0
0
0

Een veiligheidsfoulllering aan de kleding werd toegepast omdat
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen
Ter vaststelling van de identiteit van de verdachte is een identite1tsfouillering aan de kleding
, Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen.
toegepast omdat
Ten behoeve var het opsponngsonderzoek ts een onderzoek aan de kleding toegepast omdat
. H1erb1j werd niets terzake dienende aangetroffen.

VOORGEL EIDING
Ter gele1dmg voor een hulpofficier van justitie, werd de verdachte onverwijld overgebracht naar het
bureau van politie Bureau Hoefkade, te 's-Gravenhage.
Na aankomst aan het genoemde bureau op zat~ 2006 te 23:00 uur werd de verdachte op
zaterdag 20 mei 2006 te 23:24 uur geleid voor - - ' de inspecteur yan politie zijnde
hulpofficier van justitie
In zijn opdracht is de verdachte 1n genoemd bureau ingesloten.

0 Tijdens het transport van de verdachte Is gebruik gemaakt van de handboeren omdat
181 Voorafgaand aan de Insluiting van de verdachte is een lnslultingsfouillering toegepast.
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen .

PV9, 11ersie 5.5.54, 30 november wo~
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Politie Haaglanden

0
0

Ten behoeve van het opsporingsonderzoek is in opdracht van de HOvJ
een
onderzoek. aan het lichaam toegepast omdat
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen.
Een veiligherdsfouillering aan het lichaam werd toegepast in opdracht van de HOvJ omdat
Hierbij werd nrets terzake dienende aangetroffen .

INBESLAGGENOMEN
(8l Het volgende goed werd in beslag genomen

Wapen
Nadere omschrijving
Merk
Type
Kleur
Kaliber
Hoeveelheid

0

: Traangasbus
: Euroarms

.1

Een proces-verbaal Kennisgeving van Inbeslagneming werd opgemaakt.

Voorzover voor een zin of zinsnede het teken
daarin het teken ·x· voorkomt.

0

is geplaatst is deze alleen van toepassing indien

waarvan door ons,
••••~ agent van Politie Haaglanden op ambtsbelofte
-===~h~oofdagent van Politie Haaglanden op ambtsbelofte
1
1 hoofdagent van Politie Haaglanden op ambtsbelofte

is opgemaakt, dit proces-verbaal. dat wij sloten en ondertekenden
te 's-Gravenhage op maandag 12 januari 2009.

(verbalisanten)

PV9 , 11ers1e 5 5 5'1, 30

no11emt>er 2004

P\;j'LITIE
Haag landen
Bureau Hoefkade
Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage

PROCES-VERBAAL Aanhouding

Pv nummer PL 1514/2006/27626 - 7

Wij,
en
1 verklaren het
volgende.
aangehouden zaterdag 20 mei 2006 te 22·35 uur te ·s-Gravenhage, Van Limburg St1rumstraat ·

AANHOUDING :
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
adres
Postcode
Woonplaats
Nationaliteit
Telefoonnummer1
Telefoonnummer2

.".
:"
. man

=
'. &
:-

1989

. 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
. Turkse

REDEN AANHOUDING
C8J De aanhouding werd vemcht op grond van artikel
art 26 hd 1 WWM I Voorhanden hebben van een wapen van categorie Il onder 6°

0

De verdachte stond gesignaleerd in het Opsporingsbestand personen, welke signalering bij dit
proces-verbaal is gevoegd.
0 Op verzoek van
0 De aanhouding vond buiten heterdaad plaats in opdracht van de OvJ
O De aanhouding vond buiten heterdaad plaats en het optreden van de (hulp)officier van justitie kon
niet worden afgewacht.
0 De OvJ
werd onverwijld van de aanhouding buiten heterdaad in kennis gesteld .

0
DOORZOEKEN PLAATSEN
O Ter aanhouding van de verdachte is de navolgende plaats Van Limburg Stirumstraat, te ·sGravenhage, niet zijnde een woning , tegen de wil van de bewoner doorzocht
0 met machtiging van de officier van justitie Mr
in het arrondissement 's-Gravenhage.
0 zonder machtiging van een officier van Justitie in verband met de dringende noodzakelijkhe1a
bestaande uit
De officier van justitie Mr.
in het arrondissement 's-Gravenhage is onverwijld, op
te
uur hiervan in kennis gesteld
DOORZOEKEN WONING
0 Ter aanhouding van de verdachte is de navolgende plaats.
te 's-Gravenhage,
een woning, tegen de wil van de bewoner doorzocht met een machtiging van de officier van Justitie
Mr
in het arrondissement 's-Gravenhage.
Het proces-verbaal verslag binnentreden ex artikel 12 Grondwet is afzonderlijk opgemaakt en
bijgevoegd .
OVERIGE TENLASTELEGGING(EN)

PV9 versie S S.5'. 30 november 2004

Politie Haaglanden

0
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Verder wordt deze persoon verdacht van

REDENEN VAN WETENSCHAP
"Op zaterdag 20 mei 2006, te 22 34 uur bevonden wiJ. verbalisanten voornoemd. ons in uniform
gekleed op de Van Limburg Stirurnstraat te Den Haag Wij waren belast met het uitoefenen van
bevoegdheden, zoals genoemd m artikel 50, 51 en 52 van de Wet Wapens en Munitie, in het
gebied, dat overeenkomstig artikel 151b, eerste lid, van de Gemeentewet, door de burgemeester
als veiligheidsrisicogebied was aangewezen.
De locatie ligt binnen het aangewezen veiligheidsrisicogeb1ed
Wij zagen op dat moment dat een persoon als bestuurder reed in een bestelauto, merk Volkswagen
type Transporter, kenteken
kleur wit.
Wlj zagen dat de bestelauto werd bestuurd door de verdachte
en dat naast de bestuurder, de
zat en op de achterbank de verdachte
verdachte
- Op grond van artikel 51, lid 4 van de Wet Wapens en Munitie vorderden wij van de bestuurder van
het voertuig dat deze zijn vervoermiddel tot stilstand bracht, dat deze zijn vervoermiddel naar een
door ons aa'1gewezen plaats overbracht en overeenkomstig onze aanwijzingen ter zake
medewerking verleende. Vervolgens werd door ons op grond van artikel 51, lid 3 van de Wet
Wapens en Munitie het vervoermiddel van die persoon onderzocht
Hierbij werd het volgende aangetroffen. onder de achterbank lag een busje CS gas.
Op zaterdag 20 mei 2006, te 22.35 uur, werd de verdacht~eJ•l•••1t•op de Van Limburg
Stirumstraat te Den Haag aangehouden als verdacht van:
- vermoedelijke overtreding van artikel 26 lid 1 van de Wet Wapens en Munitie ( verbod eer wapen
van categone Il voorhanden te hebben)
De reden van aanhouding werd aan de verdachte medegedeeld Voorts werd de verdachte
medegedeeld dat hij niet tot antwoorden verplicht is
Het bij de verdachte aangetroffen wapen, werd op grond van artikel 52, lid 1 van de Wet Wapens en
Munitie in beslag genomen
Ik, verbalisant van der Wiel. zag dat de verdachte werd gehouden zich voorover bukte

0

0
0

op het moment dat de bestelauto stil

Een veilighe1dsfouiller1ng aan de kleding werd toegepast omdat
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen
Ter vaststelling van de identiteit van de verdachte is een ldentiteitsfouillering aan de kleding
toegepast omdat
. Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen .
Ten behoeve van het opsporingsonderzoek is een onderzoek aan de kleding toegepast omdat
. Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen

VOORGELEIDING
Ter geleiding voor een hulpofficier van justitie werd de verdachte onverwijld overgebracht naar het
bureau van politie Bureau Hoefkade te 's-Gravenhage
Na aankomst aan het genoemde bureau op zat~ 2006 te 23:00 uur werd de verdachte op
zaterdag 20 mei 2006 te 23:30 uur geleid voor. . _ de inspecteur van politie zijnde
hulpofficier van justitie.
In zijn opdracht Is de verdachte in genoemd bureau ingesloten

0

Tijdens het transport van de verdachte is gebruik gemaakt van de handboeien omdat

~Voorafgaand aan de insluiting van de verdachte is een 1nsluitingsfouillering toegepast.

Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen.
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Ten behoeve van het opsponngsonderzoek 1s in opdracht van de HOvJ
en
onderzoek aan het lichaam toegepast omdat
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen
Een veilighe1dsfouillering aan het lichaam werd toegepast in opdracht van de HOvJ~
omdat
Hierbij werd niets terzake dienende aangetroffen

INBESLAGGENOMEN
r8] Het volgende goed werd 1n beslag genomen
Wapen
Nadere omschrijving
Merk
Type
Kleur
Kaliber
Hoeveelhe10

0

: Traangasbus
: Euroarms

: ·1

Een proces-verbaal Kennisgeving van Inbeslagneming werd opgemaakt.

Voorzover voor een zin of zinsnede het teken
daarin het teken •x· voorkomt

0

is geplaatst 1s deze alleen van toepassing indien

waarvan door ons,
~!!!!!!~l~t~_ent van Politie Haaglanden op ambtsbelofte

•••t

_ _ . . . _ hoofdagent van Politie Haaglanden op ambtsbelofte
hoofdagent van Politie Haaglanden op ambtsbelofte

is opgemaakt, dit proces-verbaal, dat wij sloten en ondertekenden
te 's-Gravenhage op maandag 12 januari 2009.

(verbalisanten)
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Ten overstaan van: • • • • • • • • • hoofdagent van Politie Haaglanden.

verklaart ondergetekende
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Woonadres
Postcode
Plaats
Nationaliteit
Telefoon
GBA nummer

:0

:~
: man

:~r

: 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
: Turkse

hierbij als eigenaar, ter vernietiging, vrijwillig afstand te doen van het hieronder genoemd goed:
Wapen
Merk
Hoeveelheid

: Traangasbus
· Euroarms

1

's-Gravenhage. maandag 12 januari 2009

Handtekening. • • • • •

Haag landen
Bureau Hoefkade
Postbus 264

2501 CG 's-Gravenhage

PROCES-VERBAAL VAN VERHOOR VERDACHTE

Pv nummer: PL 151412006/27626 - 2

Op zaterdag 20 mei 2006, te 23·51 uur werd door mij •• • •
Politie Haaglanden bureau Hoefkade, gehoord:
.- .
Naam
Voornamen
: --Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Woonadres
Postcode
: 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
Plaats
: Turkse
Nationaliteit
Telefoon
GBA nummer

Verdachte is gehoord

• • • •· hoofdagent van

in ·

181 de Nederlandse taal

0
0

andere taal nl
met de hulp van de tolk
Nadat de verdachte medegedeeld 1s waarvan deze wordt verdacht en niet tot antwoorden is verplicht,
verklaarde deze

D
[81
[81

0

0

D
D

Ik ben wel eerder met de politie of Justitie in aanraking geweest
Dît was het laatst voor
Ik heb wel werk.
Ik ben werkzaam als kabellegger bij kabelbedrijf Imposant.
Ik ontvang een uitkering inzake WVIJ voor een gezmsnorm van ongeveer€.
Ik ben wel verslaafd
Ik gebruik
.
Ik ben wel bereid de schade te vergoeden .
Ik doe afstand van de inbeslaggenomen voorwerpen .

netto per maand

U vraagt aan mij wat er is gebeurd
Ik zat vanavond in een auto Wij werden toen door de politie gecontroleerd. Toen werd ik
aangehouden omdat wij spray bij ons hadden Verder weet ik er niet van
Ik zat in de auto samen met mijn broer en een vriend van ons Wij wilden uit gaan. De auto waar wij in
zaten was van het bedrijf. Wij werken voor een kabelbedrijf lmposanl Ik zat als bijrijder in de auto
mijn vriend App1e reed en mijn broer zat op de achterbank in de auto Morgen moeten wij werken en
dat is de rede dat wij deze bus nu bij ons hadden. In deze bus rijden ongeveer 60 verschillende
mensen
U vertelt mij dat er een busje traangas in de auto is aangetroffen.
U vraagt aan mij wat Ik van dit busje weet.
Ik weet hier niets van af. Het is in ieder geval niet van mij. Ik denk niet dat dit busje traangas van
~ of mijn broer is. Zij gebruiken dit nooit
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Dit is wat ik u kan verklaren "

Na voorlezing, volhard en ondertekeno.

(verdachte)
Handtekening

waarvan door mij,
op ambtsbelofte

is opgemaakl dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende
te 's-Gravenhage op maandag 12 januari 2009.

(verbalisant)

PV12!1, versie 5 8 36, • ol(IOl)er '<>05

Haag landen
Bureau Hoefkade
Postbus 264
2501 CG '&-Gravenhage
PRO CES~VERB AA L

VAN VERHOOR VERDACHTE

Pv nummer. PL 1514/2006/27626 - 3

Op zaterdag 20 mei 2006, te 23:51 uur werd door mij, • • • • • •"
Haaglanden
, gehoord ·
Naam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Woonadres
Postcode
Plaats
Nationaliteit
Telefoon
GBA nummer

,==-

hoofdagent van Politie

4

: man

;~
• 's-Gravenhage ('s-Gravenhage)
: Nederlandse

Verdachte 1s gehoord In·

!81 de Nederlandse taal
0 andere taal nl
0 met de hulp van de tolk

Nadat de verdachte medegedeeld is waarvan deze wordt verdacht en niet tot antwoorden is verplicht,
verklaarde deze

D Ik ben wel eerder met de politie of justitie 1n aanraking geweest

0

!81
0
0
0
!81

Dit was het laatst voor
Ik heb wel werk.
Ik ben werkzaam als kabelwerker bij inposanl
Ik ontvang een uitkering inzake WW voor een gezinsnorm van ongeveer€
Ik ben wel verslaafd
Ik gebruik
Ik ben wel bereid de schade te vergoeden
Ik doe afstand van de inbeslaggenomen voorwerpen.

netto per maand

·• Ik wilde vanavond met 2 vrienden naar Amersfoort om te gaan stappen
We zijn vervolgens met de bestelbus van mijn werkgever, met mij als bestuurder gaan rijden
Ter hoogte van station Hollands Spoor werd ik aangesproken door een motoragent
Ik moest meerijden naar een controle plaats
Ik weet niet precies waar deze controle plaats was . maar het was ongeveer 500 meter van het
Station.
Op de controle plaats werd ons verteld dat men bezig was met een actie tegen wapens en dat ze ons
en mijn bestelbus gingen controleren op wapens.
Vervolgens zag en hoorde ik dat een agent een busje in mijn bestelbus had gevonden
U laat mij een busje traangas zien
Ik denk dat dat inderdaad het busje ts dat de agent tn mijn bestelbus heeft gevonden
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U vraagt mij of ik weet wat traangas is ?
Ik heb geen idee wat dat is.

U verteld mij dat traangas een verboden wapen Is.
Ik kan u verklaren dat ik geen idee heb waar het busje traangas vandaan kwam
Het is in ieder geval niet van mij.

U zegt mij dat het busje onder de achterbank in mijn bestelauto is gevonden.
Ik kan u verklaren dat mij vriend CT
op de achterbank heeft gezeten , maar dat zegt mets want ik
haal elke dag mijn collega's op om te gaan werken, dus het kan ook van een van hen zijn.

Na voorlezing, volhard en ondertekend .

(verdachte)
Handtekening

waarvan door mij.
• • • • • - ' op ambtsbelofte

is opgemaakt. dit proces-verbaal, dat Ik sloot en ondertekende
te 's-Gravenhage op maandag 12 januari 2009.

(verbalisant)

PVl 26 , vers~ 5 6 3" •
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Haag landen
Bureau Hoefi<ade
Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage

PROCES-VERBAAL VAN VERHOOR VERDACHTE

Pv nummer; PL 1514/2006127626 - 4

Op zaterdag 20 mei 2006, te 23 52 uur, werd door mij,
hoofdagent van
Politie Haaglanden in het bureau van politie aan de Hoefkade 350 te 's-Gravenhage, gehoord·
Naam
:Voornamen
:Geslacht
: man
1989
Geboortedatum
:"
Geboorteplaats
·"
Geboorteland
:.. . .
Woonadres
Postcode
s-Gravenhage ('s-Gravenhage)
Plaats
Nationaliteit
Turkse
Telefoon
GBA nummer

Verdachte is gehoord in:

[81 de Nederlandse taal

0
0

andere taal nl
met de hulp van de tolk
Nadat de verdachte medegedeeld is waarvan deze wordt verdacht en niet tot antwoorden 1s verplicht,
verklaarde deze

0

Ik ben niet eerder, voor strafbare feiten , met de politie of justitie in aanraking geweest.
Dit feit is;
[81 Ik verblijf bij mijn ouders op het adres ~e 's-Gravenhage
[8l Het gezin bestaat uit ouders, een broer van 18
[8l Omgang/verstandhouding met gezinsleden· goed
0 Bij mij thuis zijn er contacten met de hulpverlening nl ·
0 Ik ben onder toezicht gesteld van een gezinsvoogd, genaamd·
[81 Ik werk als medewerker bij een sigarenboer en heb een inkomen van
euro netto per maand
(8J Ik zi·~in deS
van de
aan de in Den Haag en volg daar een op1e1ding
[81 Als zakgeld krijg ik een bedrag van 10,00 euro per week.
t8J Ik kan van mijn zakgeld/inkomen euro rondkomen .
O Ik gebruik de volgende verdovende middelen:
Hiervoor heb ik een bedrag van
euro per
dag nodig
[81 Ik geef geregeld geld uit aan gokken Per week 1s dit ongeveer 5,00 euro
[81 Mijn vaste vriendenkring bestaat uit O personen , variêrend in de leeftijd tussen
en
jaar
[8l Mijn vrije tijdbesteding 1s: wat drinken of op bezoek bij klasgenoten
0 Ik ben wel bereid de schade te vergoeden
0 Ik doe afstand van de inbeslaggenomen voorwerpen

0

U vertelt mij dat ik niet tot antwoorden ben verplicht en van welke strafbare feiten ik word verdacht
Ik begrijp dit.
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Ik wil u eerst vertellen dat Ik tijdens het opgeven van mijn naam niet het juiste adres heb opgegeven
Ik heb hel adres van mijn oom opgegeven. Ik heb daar namelijk een tijdje gewoond Ik woon nu weer
bij mun ouoers op het adres
te 's·Gravenhage.
U wijst mij erop dat 1k gezien het tijdstip nu geen verklanng meer af hoef te leggen als 1k dat niet wil
Ik wil nu doorgaan met miJn verklaring , Ik weet dat ik dat niet hoef, maar ik doe dit uit vrije wil
U vraagt mij wat mijn roepnaam is
Ik heet U vraagt mij welke bijn:men ik heb,
Ik wordt ook wel
enoemd
U vraagt mij met wie ik was toen ik werd aangehouden
Ik was samen met mijn broer. "
en een vriend van hem di~e••••1tt1eet
U vraagt mij waar Ik zat in het busie toen 1k werd aangehouden
Ik zat achterin

~ij waar en - -zaten.
~was de bestuurder en
lat naast hem.

J

U vraagt mij waarom 1k ben aangehouden
Er was volgens mij peperspray in de auto gevonden .
Van wie was de auto.
Zeker niet van mijn broer. Het is volgnes mij van her werk van• • • •
U vraagt mij wat er m het aangetroffen busje zat.
De politie zei dat er peperspray in zat. Ik weet het niet
U vraagt mij van wie dit busje was.
Ik weet het niet.
U vertelt mij dat het busje met wat ik peperspray noem onder mijn stoel is aangetroffen U vraagt mij
hoe dat busje daar 1s gekomen.
Ik weet het niet. Het busje is niet van mij en de auto is ook niet van mij.
U vraagt mij waarom ik naar voor ben gebogen toen de politie kwam
Ik boog niet naar voren . Ik zat geleund op de voorstoelen. Zo zit ik altijd in een auto als ik achterin zit

Na voorlezing , volhard en ondertekend .

-

(verdachte)
Handtekening
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waarvan door mij,
op ambtsbelofte

is opgemaakt, dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende
te 's-Gravenhage op maandag 12 januan 2009_

(verbalisant)
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Ik, · - ·

• • • hoofdagent van Politie Haaglanden, verklaar het volgende:

waarvan door mij,
" . • • • • • • op ambtsbelofte
Is opgemaakt, dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende
te 's-Gravenhage op 12 januari 2009.

(verbalisant)
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Haag landen
Bureau Hoefkade
Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage

VOORSTEL SEPOT
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Omschn1ving strafbaar feit
Pleegdatum
Verbalisant
Voorstel besproken met
Verdachte:
Naam
Woonadres
Postcode. plaats
Telefoon

~. . . .ravenhage ('s-Gravenhage)

Naam
Woonadres
Postcode, plaats
Telefoon
Naam
Woonadres
Postcode, plaats
Telefoon

. art 26 lid 1 'NWM I Voorhanden hebben van een wapen van categorie
Il onder 6°
zaterdag 20 mei 2006
~ . inspecteur van pohtie Haaglanden
. . . . .Ploegchef

's-Gravenhage ('s-Gravenhage)

p

's-GravenhagiifGravenhage]

Beslag :

Wapen
Merk
Hoeveelheid

: T raangasbus
· Euroarms
1

OV106, versie 5 1 10, 3 me1 2006

Technisch Sepot
D 01 - Ten onrechte verdachte
r.81 02 - Geen wettig bewijs
D 03 - Het OM is niet ontvankelijk

0
0
D

05 - Het feit is niet strafbaar
06 - De dader is niet strafbaar
07 - Onrechtmatig verkregen bewijs

Bele1dssepot
0 21 - Civielrechtelijke jeugdmaatregel
0 22 - Strafrechtelijke jeugdmaatregel
0 32 - Er is onvoldoende nationaal belang
0 40 - Het betreft een gering feit
0 41 - Gering aandeel in het feit
0 42 - Geringe strafwaardigheid
0 50 - Leeftijd
0 51 · De dader Is recent bestraft
0 52 ·Door feiten/gevolgen getroffen

0
0
0
0
0
0
0
0
0

53 - Gezondheidstoestand
54 - Reclasseringsbelang
55 - Gewijzigde omstandigheden
56 - De verdachte is onvindbaar
70 - Verhouding tot benadeelde Is geregeld
71 - De benadeelde heeft medeschuld
72 - Vervolging In strfjd met het belang van de benadeelde
73 - Beperkte kring
74 -Afhandeling via het civiel/ administratief recht geniet
de voorkeur

Motivatie:
Tijdens het onderzoek en na verhoor van de aangehouden verdachten kon niet wettelijk en
overtuigend bewezen worden wie de eigenaar is geweest van het aangetroffen busje traangas.

\ Opgemaakt te 's-Gravenhage op zondag 21 met 2006
De hulpofficier van justitie,
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