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bevel stelselmatige inwinning van informatie

(art. 120qa Sv)

Parketnummer:
De officier van justitie van het Landelijk Parket;
'.,

Gelet op de feiten en/of omstandigheden die uit het onderzoek zijn gebleken en
die staan gerelateerd in het nroces-verbaal d.d. 24 oktober 2010 met nummer
29-635376
opgernaakt door S. :l- van politiel werkzaaro bij KLPD - PNR unit Midden Nede~landj

OverwegendeJ dat uit die feiten en/of omstandigheden een redelijk vermoeden
')ortvloeit dat in georganiseerd verband rnisdrijven als omschreven in artikel
eerste lid van het wetboek van Strafvordering worden beraarnd en/of gepleegd
.e gezien hun aard en/of de samenhang met andere misdrijven die in dat
georganiseerd verband worden beraamd en/of gepleegd een ernstige inbreuk op de
rechtsorde oplevereni
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Overwegende, dat ten aanzien van
[x] naam:
NN
wonende te:
I
Z. V •W.o. V • H• T • L •
uit die feiten en/of omstandigheden een redelijk vermoeden voortvloeit dat deze
betrokken is bij het in dat georganiseerd verband beramen en/of plegen van
misdrijven; strafbaar gesteld bij:
Artikel 13BA, 138B, 139D, 139E, 16lsexies, 350A Wetboek van Strafreeht
Overwegende/ dat het in het belang van het onderzoek is dat bevolen wordt dat
gebruik wordt gemaakt van de bijzondere opsporingsbevoegdheid tot het
stelselmatig inwinnen van inforrnatie;
\~~let op artikel 126qa van het Wetboek van Strafvordering;
4it:veelt, dat een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141, onderdeel b
van het Wetboek van Strafvordering, zander dat kenbaar is dat hij optreedt als
opsporingsambtenaarl stelselmatig informatie inwint over voornoemde betrokkene;
Bepaalt de wijze waarop aan dit bevel uitvoering wordt gegeven( als hierna
omschreven:

Bepaalt, dat dit bevel van kracht zal zijn van 25 oktober 2010 tot en met
31 dec~10
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