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Politie valt kantoor stichting VOC in Eindhoven binnen
EINDHOVEN – Vanochtend rond half elf hebben vier politieagenten en een medewerker
van Kusters Facilities een inval gedaan bij het kantoor van de stichting VOC in het centrum
van Eindhoven. Bij de inval zijn zeven (7) cannabisplantjes in beslag genomen en afgevoerd.
De stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) is een landelijk
samenwerkingsverband van personen en organisaties die rechtstreeks te maken hebben met het
cannabisbeleid. Het VOC is opgericht na het eerste Cannabis Tribunaal in Den Haag (2008) en stelt
zich ten doel de wenselijkheid van fatsoenlijke regulering van cannabis onder de aandacht te
brengen van de Nederlandse bevolking, media en politici.
De agenten hadden een machtiging bij zich en verklaarden dat zij meerdere meldingen hadden
ontvangen dat er op het vestigingsadres van de stichting VOC “een hennepkwekerij” zou zijn
gevestigd. Twee agenten voerden een huiszoeking uit in het hele pand, tevens woonadres van VOC
secretaris en woordvoerder Derrick Bergman en zijn gezin. In de achtertuin troffen de agenten op
twee bijzettafeltjes zeven cannabisplantjes van 10 tot 15 centimeter hoogte aan. Bergman
weigerde afstand te doen van de plantjes, maar de agenten trokken ze niettemin uit hun potjes.
‘Ik sta werkelijk perplex’ zegt VOC secretaris Derrick Bergman in een eerste reactie. ‘Ik heb al ruim
20 jaar elke zomer een paar plantjes in mijn achtertuin. Ik begin met zaadjes, dus de helft valt af;
de mannelijke planten. Er zijn hier door de jaren heen meerdere agenten geweest, die nooit enig
probleem maakten van mijn planten. Zoveel politie-inzet voor zeven piepkleine plantjes; het maakt
duidelijk dat de strijd die we met het VOC voeren harder dan ooit nodig is.’
Een opmerkelijk gegeven is dat de twee agenten die de huiszoeking verrichten de plantjes in de
tuin aanvankelijk lieten staan. Pas na tussenkomst van de vrouwelijke diender gingen de agenten
opnieuw de tuin in om de plantjes uit hun potten te verwijderen. Het productieteam van Cannabis
Bevrijdingsdag, het jaarlijkse gratis evenement van de stichting VOC in Amsterdam, is sinds
vanochtend op zoek naar een cannabisplant voor de traditionele plek rechts op het hoofdpodium.
De plant die hiervoor was bestemd is bij de politieinval in beslag genomen.
Foto's en een kort verslag van de inval zijn te vinden op de website van het VOC:
http://www.voc-nederland.org/2015/06/politie-valt-kantoor-stichting-voc-in-eindhoven-binnen/
Zie ook: http://www.ed.nl/regio/eindhoven/politie-aan-de-deur-bij-secretaris-cannabisclub-ineindhoven-voor-zeven-planten-1.4964655
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