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Ambtsbericht inzake de

Geachte
Hierbij maak ik op grond van artikel 38 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
melding van gegevens waarvan ik in kennis ben gesteld en die mogelijk van belang zijn voor de
opsporing of vervolging van strafbare feiten.
Op 2 juni 2004 is door de Koninklijke Marechaussee een verzoek ingediend om een hernieuwd
veiligheidsonderzoek in te stellen naar de heerf
woonachtig op de|

Bij de uitvoering door de MIVD van het veiligheidsonderzoek is uit betrouwbare bron vernomen dat
betrokkene zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan één of meerdere strafbare feiten. Deze feiten
vormen niet voldoende grond om de verklaring van geen bezwaar in te trekken. De Koninklijke
Marechaussee heeft echter verzocht om een ambtsbericht zodat een strafrechtelijk onderzoek opgestart
kan worden.
De feiten waarom het gaat zijn als volgt:
Gebleken is dat op het woonadres van betrokkene een aantaf personen staat ingeschreven die d/t adres
als woonadres gebruiken. Naast betrokkene en zijn echtgenote stonden in oktober 2004 zes andere
personen op het woonadres ingeschreven. Het is een kleine bovenwoning die niet geschikt is voor
bewoning van zoveel personen. Dit is ook door betrokkene bevestigd. Een aantal van deze personen
heeft (aanzienlijke) justitiële antecedenten. Betrokkene ontvangt van in ieder geval een tweetal van deze
personen een vergoeding van € 50,- per maand.
Ik wil u verzoeken bovenstaande gegevens door te geleiden naar de Koninklijke Marechaussee.

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp «?rme/cfert.

Ministerie van Defensie
Militaire Inlichtingen- on
Veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zaken

Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich te allen tijde tot mij wenden.
Hoogachtend,
DE Mi
voor de;
Directeu

VAN DEFENSIE
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (wnd.)
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Ambtsbericht ICTY

Geachte
Hierbij maak ik op grond van artikel 38 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
melding van gegevens waarvan ik in kennis ben gesteld en die mogelijk van belang zijn voor de
opsporing of vervolging van strafbare feiten. Een en ander is weergegeven in bijgevoegd Engelstalig
ambtsbericht met drie schetsen als bijlagen ten behoeve van het International Criminal Tribunal for the
former Yugoslavia (ICTY). Ik verzoek u vriendelijk het ambtsbericht door te geleiden naar het ICTY.
Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich te allen tijde tot mij wenden.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN DEFENSIE
voor deze,
Directeur//lilitaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Generaal-majoor

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.

Ministry of Defence

Defensie

Defence lntelligence & Sec
Service
DIRECTOR

To
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International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
Investigation Division
Churchillplein 1
2517 JW Den Haag

Office address:
Frederikkazerne, Bldg.32
31 van der Burchlaan
Postal address:
MPC 58 B

POB 20701
2500 ES Den Haag
The Netherlands

C.c.

De Landelijk Officier van Justitie
Landelijk Parket Openbaar Ministerie
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3000 AJ Rotterdam

Date
Our reference
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Annexes

2 1 M 2005
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Official notification
3 Sketches

E-mail address:
MINDEF@XS4ALLNL

Dear Sir,

reliable source.

DISS) learned the following from a full

Ministry of Defence
Defence Intelligence & Si
Service

With questions concerning this case you may contact me at all times.
With kind regards,
FOR THE MINISTER OF DEFENCE
ierlands Defence Intelligence and Security Service

Major General
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Hierbij maak ik op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
melding van het volgende.
Eerste luitenant^fl|flHH^registratienummer4BHHMHPheeft in het kader van een hernieuwd
veiligheidsonderzoek op 6 juni 2005 in een gesprek met een onderzoeksambtenaar van de MIVD
verklaard anderhalf jaar geleden in de weekenden 4 maal XTC en 4 maal cocaïne te hebben gebruikt.
Voorafgaand aan deze verklaring had betrokkene in voornoemd gesprek het gebruik van (hard)drugs tot
36 maal toe ontkend. Ook in een eerder gesprek in 2004 in het kader van het veiligheidsonderzoek had
betrokkene steeds het gebruik van (hard)drugs ontkend.
Ik geef u in overweging om, indien u daartoe aanleiding ziet, passende maatregelen te nemen.
Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich te allen tijde tot mij wenden.

DE MINISTER VAN DEFENSIE
voor deze
- en Veiligheidsdienst

Generaal-majoor
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Uw verzoek om gegevens inzake '(••

Ons kenmerk
Uw kenmerk
Onderwerp

Geachte
In reactie op uw verzoek d.d. 4 februari 2005 inzake de onderzoeksresultaten vani
inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 melding van het volgende.
De MIVD heeft een zoekslag uitgevoerd naar de aanwezigheid van gerubriceerde bestanden op de backup gegevensdragers van4VBMp<ve!ke van aPri' tot en met augustus 2004 in het bezit waren van de
geïnformeerd bij brief van 9 oktober 2004.

Deze gegevens hebben onder meer betrekking op de .
Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich te allen tijde tot mij wenden.
Hoogachtend,
DE MINISTER VAN DEFENSIE
voor de^e
raklnlichtinaen- erTVetffaheidsdienst
2IC

Generaal-majoor

B/j beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.

