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Ambtsbericht ml

Hierbij maak ik op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in net
kader van beveiligingsbegeleiding melding van het onderstaande.

Opiumwet (softdrugs) veroordeeld tot een geldboete van € 55,- subsidiair 1 dag hechtenis.
Een dergelijke veroordeling leidt niet tot intrekking van de verklaring van geen bezwaar.
Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich te allen tijde tot mij wenden.

Plv. Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Ministerie van Defensie
Militaire Inlichtingen- en

Defensie

2008000238

Veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zaken
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Frederikkazerne, Gebouw 32
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Aan

De Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding
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MPC 58 B
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Ons kenmerk
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Onderwerp

Ambtsbericht

Postbus 20701
2500 ES Oen Haag
www.defensie.nl

Telefoon
Fax <07<

Geachte heer d
Ter bevestiging van het mondeling uitgebrachte ambtsbericht d.d. 24 december 2007 doe ik u op
grond van artikel 38 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 melding van
gegevens die mogelijk van belang zijn voor de opsporing of vervolging van strafbare feiten.
Een persoon, genaamd

Het contract"met betrokkene is opgezegd omdat hij niet goed functioneerde4HMPBetrokkene viel
tijdens de werkzaamheden ook negatief op door opmerkingen die radicaal van aard waren. Dit
laatste was overigens niet de reden voorn

Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich te allen tijde tot mij wenden.
-Hoogachtend,
DE MINISTER VAN DEFENSIE
voor deze,
Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (Wnö.)

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.
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van eter Burchlaan 31

Aan
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Ambtsbericht m

Hierbij maak ik op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in het
kader van beveiligingsbegeleiding melding van het onderstaande.

Opiumwet (heroïne/ cocaïne) een transactie van € 340,— gekregen. Deze gegevens hebben niet geleid
tot intrekking van de verklaring van geen bezwaar.
De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de Beleidsregeling justitiële antecedenten bij
veiligheidsonderzoeken Defensie slechts in het geval van een veroordeling op grond van de Opiumwet
intrekking van de verklaring van geen bezwaar toelaat.
Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich te allen tijde tot mij wenden.

Plv. Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Ministerie van Defensie
Militaire Inlichtingen* en

Defensie

Veiligheidsdienst
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Aan
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Beveiligingsautoriteit Defensie
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2500 ES 's-Gravenhage

\ FEB. ZG03

Datum
Ona kenmerk
Onderwerp

Dis/2008 CO UZ 2>3>
Ambtsbericht mbt wmr |

Hierbij maak ik op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in het
kader van beveiligingsbegeleiding melding van het onderstaande.

overtreding van de Opiumwet (softdrugs) een transactie van € 50,- gekregen. Deze gegevens hebben
niet geleid tot intrekking van de verklaring van geen bezwaar.

t»

De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de Beleidsregeling justitiële antecedenten bij
veiligheidsonderzoeken Defensie slechts in het geval van een veroordeling op grond van de Opiumwet
intrekking van de verklaring van geen bezwaar toelaat.
Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich te allen tijde tot mij wenden,

Plv. Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Ministerie van Defensie
Militaire Inlichtingen- en

Defensie

Veiligheidsdienst
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3509 AA Utrecht

i.a.a.

Beveiligingsautoriteit Defensie

Postadres:

MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
wwv/.defensie.nl

Gebouw E, kamer 436
Postbus 20701
2500 ES 's-Gravenhage

l 4 FEB.

Datum
Orts kenmerk
Oriderwerp

Dis/2008
Ambtsbericht mbt kpl<

Hierbij maak ik op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in het
kader van beveiligingsbegeleiding melding van het onderstaande.

wegens overtreding van de Opiumwet (softdrugs) een transactie van € 45,-- gekregen. Deze gegevens
hebben niet geleid tot intrekking van de verklaring van geen bezwaar.
De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de Beleidsregeling justitiële antecedenten bij
veiligheidsonderzoeken Defensie slechts in het geval van een veroordeling op grond van de Opiumwet
intrekking van de verklaring van geen bezwaar toelaat.
Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich te allen tijde tot mij wenden.

Plv. Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Ministerie van Dofensle
Militaire Inlichtingen- en

Defensie

Veiligheidsdienst
Afdeling Contra-Inlichtingen en
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Bezoekadres:

Aan

Commandant 43 Gnkcie Mechbrig
MPC 33A
Postbus 10100
8330 KA Steenwijk

Frederikkazeme, Gebouw 32
van der Burchlaan 31
Postadres:

Copy

STAF CLAS JZ Straf- en tuchtrecht
MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
***- « -.. '..
. , . ...•<
l.a.a.

MPC58B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl

Steller:

Beveiligingsautoriteit Defensie
Gebouw E, kamer 346
Postbus 20701
2500 ES 's-Gravenhage

Datum

- 4 KMBJ 2008

Nummer
Ons kepim.erk
Onderwerp

Aanpassing ambtsbericht mbt sld

U heeft van de Igilitaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst een ambtsbericht «nfc/ajften
t.n.v. Sld <i£ÊfB> gedateerd 20 december 2007 Disnr/2007031168.
In het ambtsbericht is abusievelijk de geoèortëcliturih^h sldl^HMVtmjuist vermeld.
^Bijgaand doe ik u een correct ambtsbericht toekomen. Het ambtsbericht met Disnr/2007031168
.Ó. 20 decgmbèr 2'0<^f<ipr^
' • • " " " • " -'f'!*^^*^«^«^,^^^S3S^^*.iW^
'.

.,....„

.

...

vertrpyjv erop u hiermee voldoende te hebben gelViforméèrd:

Plv. Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

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

Ministerie van Defensie
Militaire Inlichtingen- en

Defensie
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Postadres:

Copy
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3509 AA Utrecht
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- 4 M] 2008
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Onderftwp

Dis/2008 OO CO-lcS?
Ambtsbericht mbt sldl

Hierbij maak ik op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in het
kader van beveiligingsbegeleiding melding van het onderstaande.
Oe soldaat 1 ^jjjjfjjjjgfjjffjjjgjgjjjfjfjerkzaam
bij uw onderdeel heeft op 12 juni 2007
wegens overtreding van de Opiumwet(softclmgs)7gepleegd op diverse data in 2006, een transactie
gekregen van € 50,-.
Deze gegevens hebben niet geleid tot intrekking van de verklaring van geen bezwaar.
De Beleidsregeling justitiële antecedenten bij veiligheidsonderzoeken Defensie laat slechts in het geval
van een veroordeling op grond van de Opiumwet intrekking van de verklaring van geen bezwaar toe.
Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich te alien tijde tot mij wenden.

Plv. Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Ministerie van Defensie
Militaire Inlichtingen-en

v i Defensie

Copy
Commandant DWO
MPC 53 P
Postbus 109
3769 ZJ Soesterberg

Aan

l.a.a.

STAF GLAS JZ Straf- en tuchtrecht
MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

i.a.a.

Beveiligingsautoriteit Defensie

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:
Frederikkazerne, Gebouw 32
van der Burchlaan 31
Postadres:
MPC 58 B

Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl

Gebouw E, kamer 436
Postbus 20701
2500 ES 's-Gravenhage

- 4 MMT 2008

Datum
Ons kenmerk
Onderwerp

Ambtsbericht mbU

Hierbij maak ik op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in het
, kader van beveiligingsbegeleiding melding van het onderstaande.
De neer^HHMMMPMlMHHHH£(n'e|rr>a; betrokkene) heeft in 2004 wegens te hard rijden
een transactie gekregen van € 205,--. In 2005 is betrokkene wegens gevaarzetting in het verkeer
veroordeeld tot een geldboete van € 500,— subsidiair 10 dagen hechtenis en 6 maanden voorwaardelijke
ontzegging van de rijbevoegdheid met een proeftijd van 2 jaar die liep tot 24 februari 2007. Op 12
december 2006 is betrokkene wegens een verkeersovertreding (artikel 19 Reglement verkeersregels en
verkeerstekens) die samenhangt met te hard rijden veroordeeld tot een geldboete van € 450,- subsidiair
9 dagen hechtenis en 6 maanden voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid, waarvan de
proeftijd van 2 jaar eindigt op 27 december 2008.
Deze gegevens hebben niet geleid tot intrekking van de verklaring van geen bezwaar. De reden hiervoor
is gelegen in het feit dat overtredingen op grond van de Beleidsregeling justitiële antecedenten bij
veiligheidsonderzoeken Defensie slechts in zeer uitzonderlijke gevallen leiden tot intrekking van de
verklaring van geen bezwaar.
Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich te allen tijde tot mij wenden.
Plv. Directeur Militaire Inlichtingen- enVei[i

ienst

Ministerie van Defensie
Militaire Inlichtingen- en

Defensie

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:
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van der Burchtaan 31

Commandant Schoolbataljon Noord

Aan

Postadres:
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Postbus 90004
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Copy

2500 ES Oen Haag
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Beveiligingsautoriteit Defensie

l.a.a.

Gebouw E, kamer 436
Postbus 20701
2500 ES 's-Gravenhage

-4 m

Datum
Ons kenmerk
Onderwerp

Dis/2008 CX
Ambtsbericht mbt s'ld 3|

'Hierbij maak ik op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in het
kader van beveiligingsbegeleiding melding van het onderstaande.

\n de Opiumwet (softdrugs) een transactie van € 50,- gekregen.

Deze gegevens hebben niet geleid tot intrekking van de verklaring van geen bezwaar. De reden hiervoor
is gelegen in het feit dat de Beleidsregeling justitiële antecedenten bij veiligheidsonderzoeken Defensie
slechts in het geval van een veroordeling op grond van de Opiumwet intrekking van de verklaring van
geen bezwaar toelaat.
Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich te allen tijde tot mij wenden.

Plv. Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Ministerie van Defensie
Militaire Inlichtingen- en

Defensie

Veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zaken
Bezoekadres:
Frederikkazerne, Gebouw
32

Aan

De Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding
Landelijk Parket Openbaar Ministerie
Postbus 395
3000 AJ Rotterdam

van derBurchlaan31
Postadres:
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl

Datum

- 4 AP». 2008

Ons kenmerk DIS2008 O

Onderwerp Ambtsbericht
Telefoon (070
Fax (070),

Hierbij maak ik op grond van artikel 38 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 melding var
gegevens waarvan ik in kennis ben gesteld en die mogelijk van belang zijn voor de opsporing of vervolging var
strafbare feiten.
Bij de uitvoering van de aan de MIVD opgedragen wettelijke taken heb ik uit betrouwbare bron vernomen dat

banden heeft met^BHBB^wapen-en drugshandelaren^HVHBHHHBHH^' a'ias ^PHBMBHJ
9HBMB)en tevens 4fe een handelaar >n^fjffff^ voornemens waren eind maart 2008, een
drugstransport, mogelijk cocaïne, vanuit^MPflltoiar Nederland te verzorgen. Het betreft drugs met een
kostprijs van $ 1,300 per kilo.^MMW (In VflHt) zou een n'et nader bekend zijnde persoon naar^MBr
HMHIMfc laten reizen om voor de drugs te betalen en de operatie te leiden. Cesar Montero Ruiz was van
plan de drugs te smokkelen met een KLM-toestel. Met behulp van (HIHlHHHiHHHPzou de drugs aan
boord, vermoedelijk het vrachtcompartiment, van een KLM-toestel, Boeing 747 of Boeing 777, worden
gebracht.
De koper wilde een eerste zending van 50 tot 100 kilo drugs.4RMMMflMBw'lde echter eerst een
proefzending van 2 tot 5 kilo uitproberen. Indien dit succesvol zou verlopen was het de bedoeling om grotere
zendingen op deze wijze van transport uit te voeren gedurende een periode van twee maanden. Na deze
periode zou deze drugsoperatie om niet nader bekende redenen worden beëindigd.
'zou gebruik maken van ee
obiel telefoonnumme

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.

mobiel telefoonnummer

voldoende te hebben
Hoogachtend,
DE MINfSTER VAN DEFENSIE
voondjaze
cupr^litaire Inlichtingen-^ej^eiligheidsdienst

al-majoor

Pagina 2/2

Ministerie van Defensie
Militaire Inlichtingen- en

Defensie

Veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zaken
Bezoekadres:
Frederikkazeme, Gebouw
32

Aan

De Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding
Landelijk Parket Openbaar Ministerie
Postbus 395
3000 AJ Rotterdam

van der Burchlaan 31
Postadres:
MPC 58 B

Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl

Datum

8 april 2008

Ons kenmerk DIS2008009158
Onderwerp

Ambtsbericht

Hierbij maak ik op grond van artikel 38 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 melding var
gegevens waarvan ik in kennis ben gesteld en die mogelijk van belang zijn voor de opsporing of vervolging vai
strafbare feiten.

Ten vervolge op mijn ambtsbericht van 4 april 2008, DIS2008008986 deel ik u mede dat bij de uitvoering van
de aan de MIVD opgedragen wettelijke taken uit betrouwbare bron is vernomen dat^HIHHIHPHIriet
drugstransport in een koffer wil transporteren, terwijl^Hmflfclie handelt volgens instructies van zijn baas,
de cocaïne wil smokkelen in de vrachtruimte van een vliegtuig, mogelijk in een groente container.
Wanneer de zending in Nederland aankomt, heeft ^MMM^ iemand beschikbaar om de drugs in ontvangst
te nemen.
de week van 6 of 14 april 2008 om toezicht te houden op de operatie.
4BPMMH99'8 voornemens om de eerste zending drugs in de vrachtruimte van een passagiersvlucht te
verbergen. Een niet nader bekend persoon, vermoedelijk afkomstig uit Nederland of Spanje, zal als passagier
met de zending meevliegen.

, •

M

Naast de telefoonnummers die in het ambtsbericht van 4 april 2008 zijn genoemd, is bekend geworden dat
4MRHHH|gebruJk zou maken van het^Hl^lmobie! telefoonnummer 4flHHHMNn dat de niet nader
bekende zijnde contactpersq§n van Pelo Blanco gebruik zou maken van het
telefoonnummer!
Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich te
allen tijde tot mij wenden.
Hoogachtend,
DE MINISTER VAN DEFENSIE
voor deze
Waprnemfnd Plaatsvervangend Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Kapitein fêr Zee
:

•'•• Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.

Ministerie van Defens
Militaire Inlichtingen-1

Defensie

Veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zak<
Bezoekadres:
Frederikkazeme, Gebot

32
Aan

De Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding
Landelijk Parket Openbaar Ministerie
t.a.v. <
Postbus 395
3000 AJ Rotterdam

van derBurchlaan 31
Postadres:

MPC 58 8
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl

2 2 MEI 2008
Datum

Ons kenmerk DIS2008OH.i_|k"7

onderwerp

Telefoon (070)

Ambtsbericht

Fax (070)

Geachte heer,
Hierbij maak ik op grond van artikel 38 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 melding
gegevens waarvan ik in kennis ben gesteld en die mogelijk van belang zijn voor de opsporing of vervolging
strafbare feiten.
Bij de uitvoering van de aan de MIVD opgedn

wettelijke taken heb ik uit betrouwbare bron vernomen da
erantwoordelijk zouden zijn voor de liquidatie op de

Nederlandse zakenman
eworden da
, afkomstig ui
Deze liquidatie vond plaats in opdracht van

zijn van elkaar,
de

leeft in de periode 1997 - 1999 in^HMHHVHM|>@''sonen gerekruteerd voor liquidatieopdrach
in Nederland. Deze^jjjjff^waren voor het merendeel afkomstig uit een anti-terreureenheid van de
^jfffHÊtfP. De commandant van deze eenheid was destiids^ÉjjfÊ^f). Belangrijk kenmerk is dat
geselecteerde personen als sluipschutter ingezet zijn geweest tijdens de ^MHHHPMMMMBflP Deze
personen waren met name actief als sluipschutter in de stad^jjfjj^ln Nederland voerden zij
liquidatieopdrachten uit. Later is een aantal van deze personen ook zelf vermoord.

leeft zijn geld voornamelijk verdiend met het afpersen van zakenmensen in Nederland. Onder ander
zijn directeuren vai^Êfjjjjfff^ioneilsch)
hiervan het slachtoffer geweest. Een directeur van ^jjjf zou
Jevens enige tijd ontvoerd zijn geweest. In één afpersingszaak is een geldbedrag van 20 miljoen euro aan
: uitbetaald. Volgens bron is het
Bij de afpersingen onderleid/ng van4((ppeelt één persoon een belangrijke rol. Hef betreft de ir
geboren ^•••ffp Zijn bijnaam ls:(

BI] beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.

Defensie

lange tijd 'de rechterhand' geweest van
verschillende liquidaties zijn ingezet. Ook i

k degene die exact zou weten wie er t
p de hoogte welke liquidaties er door^Mfeijn beste

l heeft een vertrouweling die afkomstig is uit (
drugszaken die gelieerd zijn aan(

Deze<

fcersoon is betrokk

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich t
allen tijde tot mij wenden.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN DEFENSIE
voor deze
Directeur Militaire Inlichtingen- en

Generaal-majoor

Pag

Ministerie van Defensie
Militaire Inlichtingen- en

Defensie

Veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zaken
Bezoekadres:
Frederikkazerne, Gebouw
32

Aan

De Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding
Landelijk Parket Openbaar Ministerie
t.a.v.
Postbus 395
3000 AJ Rotterdam

van der Burchlaan 31
Postadres:
MPC 58 B

Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl

11 MEI 2008

Datum

Ons kenmerk DIS2008oi1^ 7 i

Onderwerp

Ambtsbericht

Telefoon (070)
Fax (070)

Geachte heer,
Hierbij maak ik op grond van artikel 38 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 melding va
gegevens waarvan ik in kennis ben gesteld en die mogelijk van belang zijn voor de opsporing of vervolging va
strafbare feiten.

Bij de uitvoering van de aan de MIVD opgedragen wettelijke taken heb ik uit betrouwbare bron vernomen dat
enejtfjfB(ngo), welke recent, samen met eneéB(P(ngo), is vrijgelaten uit een Nederlandse strafinrichting
over veel bruikbare informatie over het netwerk vartiÊÊjfffftt^ zou beschikken.
Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich te
allen tijde tot mij wenden.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN DEFENSIE
voor deze
Directeur Militaire Inlichtingen- en Veili

Generaal-majoor

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.

Ministerie van Defensie
Militaire Inlichtingen- en

Defensie

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:
Frederikkazeme, Gebouw 32
van der Burchlaan 31

Aan

Commandant Eerste Mariniersbataljon
MPC 55Z
Postbus 190
3940 AD Doorn

l.a.a.

CZSK KM Stafbureau Repos
MPC 10A
Het Nieuwe Diep 12-14
1781 AC Den Helder

i.a.a.

Beveifigingsautor/teit Defensie

Postadres:
MPC 58 B
Postbus Z0701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl

Gebouw E, kamer 436
Postbus 20701
2500 ES 's-Gravenhage

2.7

Datum
Ons kenmerk
Onderwerp

Dis/2008O
Ambtsbericht m.b.t.

Hierbij maak ik op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in het
kader van'beveiligingsbegeleiding melding van het onderstaande,
De marinier I^HHHHHP^HHHPV heeft in 2007 wegens overtreding van de Opiumwet
(bezit cocaïne en XTC) een transactie van € 180,- gekregen.
Bovenstaande gegevens hebben niet geleid tot intrekking van de verklaring van geen bezwaar. De reden
hiervoor is gelegen in het feit dat de Beleidsregeling justitiële antecedenten bij veiligheidsonderzoeken
Defensie sfechts in het geval van een veroordeling op grond van.de Opiumwet intrekking van de
verklaring van geen bezwaar toelaat.
Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich te allen tijde tot mij wenden.

Plaatsvervangend Directeur

Jriyade-generaal

Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Ministerie van Defensie
Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst

Defensie

Bezoekadres:
Frederikkazeme, Gebouw 32
van der Burchlaan 31

Aan

Commandant 200 Bevoorradings en transportbataljon
MPC 37 F Postbus 59
3886 ZH Garderen

Postadres:
MPC 58 8
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl

STAF CLAS JZ Straf- en tuchtrecht
MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

t.a.a.

Beveiligingsautoriteit Defensie
Gebouw E, kamer 436
Postbus 20701
2500 ES 's-Gravenhage
Datum

_

Ons kenmerk
Onderwerp

Dis/2008 O I '2 ó/ (P 5"
Ambtsbericht m.b.t. sld 1 1

Hierbij maak ik op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in het
kader van beveiligingsbegeleiding melding van het onderstaande.
De soldaat 1 <
wegens overtreding van de Opiumwet (softdrugs) eefTtransactie

, heeft in 2007
,~ gekregen.

Bovenstaande gegevens hebben niet geleid tot intrekking van de verklaring van geen bezwaar. De reden
hiervoor is gelegen in het feit dat de Beleidsregeling justitiële antecedenten bij veiligheidsonderzoeken
Defensie slechts in het geval van een veroordeling op grond van de Opiumwet intrekking van de
verklaring van geen bezwaar toelaat.
Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich/fê allen tijde tot mij wenden.

Plaatsvervangend Directeur

Bricjdde-yeneraal

ingen- en Veiligheidsdienst

Ministerie van Defensie
Militaire Inlichtingen- en

Defensie

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:
Frederikkazerne, Gebouw 32
van der Burchlaan 31

Commandant 11 Luchtmobielebrigade
MPC 43G
Postbus 9208
6800 HK Arnhem

Aan

l.a.a.

STAF CLAS JZ Straf- en tuchtrecht
MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

i.a.a.

Beveiligingsautoriteit Defensie

Postadres:
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl

Gebouw E, kamer 436
Postbus 20701
2500 ES 's-Gravenhage
Datum
Ons kenmerk
Onderwerp

Dis/2008 O l "2 (P(P "?
Ambtsbericht m. b. t. sld 1 1

Hierbij maak ik op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in het
kader van beveiligingsbegeleiding melding van het onderstaande.
t, heeft in 2007 wegens
De soldaat<
overtreding van de Opiumwet (softdrugs) een transactie van € 50,-- gekregen.
Bovenstaande gegevens hebben niet geleid tot intrekking van de verklaring van geen bezwaar. De reden
hiervoor is gelegen in het feit dat de Beleidsregeling justitiële antecedenten bij veiligheidsonderzoeken
Defensie slechts in het geval van een veroordeling op grond van deppiumwet intrekking van de
verklaring van geen bezwaar toelaat.
Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich ts allen tijde tot mij wenden.

Plaatsvervangend Directeur Mili1

Brigade-generaal

igen- en Veiligheidsdienst

Ministerie van Defensie
Militaire Inlichtingen- en

Defensie

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:
Frederikkazerne, Gebouw 32
van der Burchlaan 31

Aan

Commandant Tweede Mariniersbataljon
MPC 55Z
Postbus 190
3940 AD Doorn

Postadres:
MPC 58 B

Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl

CZSK KM Stafbureau Repos
MPC 10A
Het Nieuwe Diep 12-14
1781 AC Den Helder
Beveiligingsautoriteit Defensie

i.a.a.

Gebouw E, kamer 436
Postbus 20701
2500 ES 's-Gravenhage

£7 MEI'

Datum
Ons kenmerk
Onderwerp

Dis/2008
Ambtsbericht m.b.t. mar'

Hierbij maak ik op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in het
kader van beveiligingsbegeleiding melding van het onderstaande.

en chauffeur vervult, is op 17 januari 2008 veroordeeld tot een geldboete van € 300,— subsidiair 6 dagen
hechtenis en tot 6 maanden voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid wegens rijden onder
invloed, gepleegd op 26 oktober 2007. In 2005 heeft betrokkene wegens hetzelfde delict een transactie
van € 220,- gekregen.
Bovenstaande feiten leiden op grond van de Beleidsregeling justitiële antecedenten bij
veiligheidsonderzoeken Defensie niet tot intrekking van de verklaring van geen bezwaar van betrokkene.
Met vragen omtrent deze zaak kunt u ziéj* te allen tijde tot mij wenden.
Plaatsvervangend Directeur MUit^relrjIichtmgen- en Veiligheidsdienst

Brigade-generaal

Ministerie van Defensie
Militaire Inlichtingen- en

Defensie

Veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zaken
Bezoekadres:
Frederikkazerne, Gebouw

32

Aan

De Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding
Landelijk Parket Openbaar Ministerie

van der Burchlaan 31
Postadres:

MPC 58 B
Postbus 20701

Postbus 395
3000 AJ Rotterdam

2500 ES Den Haag
www.defensie.nl

1 O JUNI

Datum

Ons kenmerk DIS2008014044

Onderwerp

Ambtsbericht
2008014044

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 het tijdstip gelegen tussen 5 december 2007 te 15:30 uuren 6 december 2007 te 09:15 is brand ontdekt op
de Vliegbasis Leeuwarden.
Op 2 januari 2008 is op de Vliegbasis Leeuwarden een brief (bekend onder BPSnr. KMar: 07 - 092052)
ontvangen waarin een verband lijkt te worden gelegd met deze brand. Tevens wordt in de brief het volgende
gesteld: "Wij komen natuurlijk op de opendag van uw kazerne en dan maken we er een nog mooier en
knallender feest van." Hierbij wordt mogelijk gezinspeeld op de Open Dagen van de Koninklijke Luchtmacht die
op 20 en 21 juni 2008 op de Vliegbasis Leeuwarden zullen plaatsvinden.

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich te
allen tijde tot mij wenden.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN DEFENSIE
voor deze
DireeJÖrtMilitaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Generaal-majoor

Pagina 2/2

Ministerie van Defensie
Militaire Inlichtingen- en

Defensie

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:
Frederikkazerne, Gebouw
32

Aan

van der Burchlaan 31

Directie HPG
Taakgroep ESG
Ministerie van Economische Zaken

Datum

Postadres:

MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl

\ ~ 0 ?•

Ons kenmerk DIS2008017042
onderwerp

Ambtsbericht

2008017042
Geachte heer*
Hierbij maak ik op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 melding va
het volgende.
Naar aanleiding van uw verzoek*

Jdeel ik u het volgende mede:

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.

"~X

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich te
allen tijde tot mij wenden.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN DEFENSIE
voor deze
DirecteuAJVlilitajre Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Pagina 2/2
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'

Ministerie van Defensie
Militaire Inlichtingen- en

'*"" Defensie

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:
Frederikkazerne, Gebouw 32
van der Burclilaan 31

Commando Luchtdoelartillerie

Aan

Postadres:
MPC 58 B

MPC 88A
Postbus 5034
5800 GA Venray
l.a.a.

STAF CLAS JZ Straf- en tuchtrecht
MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

i.a.a.

Beveiligingsautoriteit Defensie
Gebouw E
Postbus 20701
2500 ES 's-Gravenhage

Postbus 20701
2SOO ES Den Haag
www.defensie.ni

•6JUI6.2008

Datum
Ons kenmerk
Onderwerp

Dis/2008 01°J$ IJ
Ambtsbericht mbt sld;

Hierbij maak ik op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in
het kader van beveiligingsbegeleiding melding van het onderstaande.

betrokkene) heeft in 2006 een transactie van€220,~gekreg^rWegenshetrijden onder invloed. In
2007 is betrokkene veroordeeld voor het rijden onder invloed tot een geldboete van € 260,-- subsidiair
5 dagen hechtenis. Betrokkene heeft in juni 2007 zijn rijbewijs moeten inleveren. Betrokkene zal zijn
rijbewijs terugkrijgen na het volgen van een EMA-cursus (Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer).
Bovenstaande feiten leiden op grond van de Beleidsregeling justitiële antecedenten bij veiligheidsonderzoeken Defensie niet tot intrekking van de verklaring van geen bezwaar van betrokkene.
Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich te allen tijde tot mij wenden.

Plaatsvervangend DirecteurMi^^glnlipMingen- en Veiligheidsdienst

Brigade-generaal

Ministerie van Defensie
Militaire Inlichtingen- en

Defensie

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:
Frederikkazerne, Gebouw 32
van der Burchtaan 31

Aan

Commandant 12 Infanteriebataljon Luchtmobiel
MPC 43A
Postbus 9208
6800 H K Arnhem

Postadres:
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl

f.a.a.

STAF GLAS JZ Straf- en tuchtrecht
MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

i.a.a.

Beveiligingsautoriteit Defensie
Gebouw E
Postbus 20701
2500 ES 's-Gravenhage

-8

Datum
Ons kenmerk

Onderwerp

Dis/2008 O l <3 5" O S
Ambtsbericht mbt sld

Hierbij maak ik op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in
het kader van beveiligingsbegeleiding melding van het onderstaande.
De soldaat H
heeft in 2007 een transactie van € 750,- gekregen wegens het bezit/handel van vuurwapens en
munitie welke afkomstig waren van het Ministerie van Defensie.
Deze gegevens hebben op grond van de Beleidsregeling justitiële antecedenten bij veiligheidsonderzoeken Defensie niet geleid tot intrekking van de verklaring van geen bezwaar.
Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich te allen tijde'.tot mij wenden.

Plaatsvervangend Directeur Mi;

Brigade-generaal

ichtingen- en Veiligheidsdienst

Ministerie van Defensi
Militaire Inlichtingen- e
Veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zake
Bezoekadres:

Aan

De Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding
Landelijk Parket Openbaar Ministerie

Frederikkazerne, Gebou\2
van der Burchlaan 31
Postadres:

Postbus 395
3000 AJ Rotterdam

MPC 58 B

Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Datum

www.defensie.nl

O J SEP

Ons kenmerk DIS2008 O2-1 L\o

onderwerp

Ambtsbericht

Telefoon (070.'
Fax (070)

Geachte heer,
Hierbij maak ik op grond van artikel 38 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 melding
gegevens waarvan ik in kennis ben gesteld en die mogelijk van belang zijn voor de opsporing of vervolging
strafbare feiten.
Bij de uitvoering van de aan de MIVD opgedragen wettelijke taken heb ik uit betrouwbare bron informatie
ontvangen met betrekking tot
Betrokkene zou een crimineel zijn met de Nederlandse nationaliteit. Hij is getrouwd met ee|
(ngo). Beiden wonen indflHft Als woonomgeving wordt genoemd:*

rou\

••«••••MM^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

•Jet bedrijf zou tevens gebruikt worden vbó7"transporten waarbij respectievelijk drugs
vanuit Nederland naai^U^worden vervoerd en wapens vanuit 4MM^iaar Nederland. Het bedrijf heeft ci
tien vrachtauto's die ondermeer transporten uitvoeren naar Rotterdam. Voor wat betreft de drugs gaat het on
cocaïne en marihuana (ngo). Het type wapens dat wordt vervoerd betreft klein kaliber wapens (ngo).

Betrokkene maakt gebruik van twee^pPBBBIsm-nummers, te weten:f
40ÉI In he^m^criminele milieu staat hij bekend als vuurwapengevaarlijk. Betrokkene verblijft met eni
regelmaat ir

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich te
allen tijde tot mij wenden.
Hoogachtend,
DE MINISTER VAN DEFENSIE
voor i
riuE
UWiftaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.

Ministerie van Oefen;
Militaire InlichtingenVeiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zal
Bezoekadres:
Frederikkazerne, Gebo
32

Aan

De Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding
Landelijk Parket Openbaar Ministerie

van der Burchlaan 31
Postadres:
MPC 58 B

Postbus 395
3000 AJ Rotterdam

Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl

Datum
O 3 SEP 2008
Ons kenmerk DIS2008

Telefoon (070)

ondewerp

Fax (070)

Ambtsbericht

Geachte heer,
Hierbij maak ik op grond van artikel 38 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 melding
gegevens waarvan ik in kennis ben gesteld en die mogelijk van belang zijn voor de opsporing of vervolging
strafbare feiten.
Bij de uitvoering van de aan de MIVD opgedragen wettelijke taken heb ik uit betrouwbare bron informatie
ontvangen met betrekking tot

Het hoofd van d<jjff) Rotterdam is afkomstig uit de plaats
Onderzijn broeders wordt hij aangesproken met de bijnaam:<
^jgjjjgjjjjjjgffffHÊÊffiOp
dit moment biedt hij onderdak aan een persoon met de bijnaam:^}
(deze bijnaam betekent4flMBHfc/vordt ervan verdacht in^HHVwee€flHBPe nebben vermoord,
laakt gebruik van het nummerl

Ik ga ©r van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich te
allen tijde tot mij wenden.
Hoogachtend,
DE MINISTER VAN DEFENSIE
voor deze
Pireoteur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Generaal-majoor

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.

Ministerie van Defensie
Wlilttalie Inlichtingen- en

Defensie

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:
Frederikkazerne, Gebouw 32
van der Burchlaan 31

103 ISTAR Bataljon SIE S2
Legerplaats bij Oldebroek
MPC 35C
Postbus 1000
8084 ZX 't Harde

Aan

Postadres:
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.ciefensie.nl

STAF GLAS JZ Straf- en tuchtrecht
MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Beveiligingsautoriteit Defensie
Gebouw E
Postbus 20701
2500 ES 's-Gravenhage

l.a.a.

Datum
Ons kenmerk
Onderwerp

DIS/20080 aiO 1
Ambtsbericht m.b.t.

Hierbij maak ik op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in het
kader van beveiligingsbegeleiding melding van het onderstaande.

wegens overtreding van de Opiumwet (softdrugs) een transactie in de vorm van een voorwaarde tot
presteren gekregen. Voornoemde voorwaarde tot presteren bestond uit de verplichting tot het bijwonen
van een voorlichtingsbijeenkomst.
Dit gegeven heeft niet geleid tot intrekking van de verklaring van geen bezwaar. De reden hiervoor is
gelegen in het feit dat de Beleidsregeling justitiële antecedenten bij veiligheidsonderzoeken Defensie
slechts in het geval van een veroordeling op grond van de Opiumwet intrekking van de verklaring van
geen bezwaar toelaat.
Voor nader informatie omtrent deze zaak kunt u zich te allen tijde tot mij wenden.

Plaatsvervan

Brigade-Generaal

tre Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Ministerie van Defensie

Defensie

Militaire Inlichtingen-en
Veiligheidsdienst

Bezoekadres:

Aan

)ND

H-BVI de heer E. Hildebrand

Postbus 3032
2280 GA Rijswijk

Fredertkkazerne, Gebouw 32
van der Burchlaan 31
Postadres:
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defBnslB.nl

9> SEF, 2008

Datum
Ons Kenmerk

D

Onderwerp

Ambtsbericht mbt

Hierbij maak ik op verzoek van de IND en op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten 2002 in het kader van beveiligingsbegeleiding melding van het onderstaande,
Uit betrouwbare bron is gebleken dat de heer ^MPhiema: betrokkene) beschikt over twee
paspoorten met twee verschillende (achternamen. Betrokkene beschikt over een0MP|baspQort op
naam van^BJBBBPBBBBBBlp^chtemaarn is van vader betrokkene) en een Nederlands
paspoort op naam van^MHHHBtttachternaam is van moeder betrokkene).
Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich te allen tijde tot mij wenden.

Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

al-majoor

Ministerie van Defensie

Defensie

Aan

Datum
Ons kenmerk

De Landelijke Officier van Justitie Terrorismebestrijding
Landelijk Parket Openbaar Ministerie
t.a.v. de heer mr. <
Postbus 395
3000 AJ ROTTERDAM

24 september 2008
DIS2008022699

KOPIE

Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zaken
Bezoekadres:
Frederikkazeme
Van der Burchlaan 31
Postadres:
MPC 58 A
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
Nederland
www.defensie.nl

Telefoon +3
MDTN (5

Uw kenmerk

A)

Onderwerp

Ambtsbericht

Geachte heer)
In uw brief van 16 september 2008, kenmerk

Op grond van artikel 38 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 doe ik u deze
^•••HWBHHHHHPtoekomen, omdat deze mogelijk van belang zijn voor de opsporing of
vervolging van strafbare feiten.4

Ik ga er van u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich
te allen tijde tot mij wenden.

y

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN DEFENSIE
Voor deze
Plv. Directeur Militaire Inlichtinoén- en Veiligheidsdienst

Brigadegeneraal

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.

Pagina 1/1

Ministerie van Defensie
Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst

Aan

Commando Landstrijdkrachten
Hoofd Personeelsloopbaan
MPC 58A
Postbus 90701
2509 LS Den Haag

Datum

Bezoekadres:
Frederikkazerne
Van der Burchlaan 31
Postadres:
MPC58A
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
Nederland
www.defensie.nl

3 november 2008

Ons kenmerk
^-Onderwerp

Ambtsbericht m.b.t.

Hierbij maak ik op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in
het kader van het kunnen plaatsen van majoor^MflBMP^P een nieuwe functie en ten behoeve
van beveiligingsbegeleiding melding van het onderstaande.

Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich te allen tijde tot mij wenden.

Plv. Directeur Militaire Inlichtingen- ewveiligheidsdienst

iO
Brigade-generaal

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.

Militaire Inlichtingen

Defensie

Veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zs
Bezoekadres:

Aan

De Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding
Landelijk Parket Openbaar Ministerie

Frederikkazerne, Gebi

32
van der Burchlaan 31
Postadres:

Postbus 395
3000 AJ Rotterdam

MPC 58 B

Postbus 20701
2500 ES Den Haag

2 O NOV. 2008

www.defensie.nl

Ons kenmerk DIS2008

onderwerp

Ambtsbericht

Geachte heer,
Hierbij maak ik, onder verwijzing naar mijn eerder uitgebrachte ambtsbericht d. d, 3 september 2008
(Dis2008021424), op grond van artikel 38 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 mel<
van gegevens waarvan ik in kennis ben gesteld en die mogelijk van belang zijn voor de opsporing of verve
van strafbare feiten.
Bij de uitvoering van de aan de MIVD opgedragen wettelijke taken heb ik uit betrouwbare bron informatie
ontvangen met betrekking tot(
t te Rotterdam.
Het hoofd van

Het betreft hier hoogstwaarschijnlijk^
Hs op zoek naar mogelijkhede
om MBe voorzien van nieuwe identiteitspapieren. Waarschijnlijk gaai^j^^gebruik maken van een in
Rotterdam woonachtige^JPJpmet de juiste connecties m^jjj^Dez^fjjj^z.ou
in staat zijn om origirx
^BPKBpJentiteitspapieren te leveren voor de somma van 3.000,- Euro. De klant hoeft alleen een pasfot
van zichzelf te verstrekken.
Leden van d

Rotterdam is bekendjsnder de naa

otterdam, waaronder ^Pv onderhouden contacten met'
. Vermoedelijk bestaat er een contactlijn met het huidige*
momenteel door de^PPop geen enkele wijze onderzoek gedaan naar de va

moord verdachte

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich t
allen tijde tot rnij wenden.
Hoogachtend,
DE A/HUISTER VAN DEFENSIE

ilitaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.

Ministerie van Defensie

Copy

Militaire Inlichtingen- en

Defensie

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:
Frederikkazeme, Gebouw 32
van der 8urchlaan 31

Commandant LFD Ede
MPC 41 B
Postbus 9012
6710 HC Ede

Aan

i.a.a.

STAF CLAS JZ Straf- en tuchtrecht
MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

l.a.a.

Beveiligingsautoriteit Defensie
Gebouw E
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Postadres:

MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nt

3 OEC 2008

Datum
Ons kenmerk
Onderwerp

DIS2008026101
Ambtsbericht m.b.t.

Op grond van^BHMHQde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 deel ik u in het Kader
van beveiligingsbegeleiding het volgende mede.

in 2006 een transactie van € 240,- aanvaard wegens overtreding van de Opiumwet {synthetische drugs).
Dit feit heeft op grond van de Beleidsregeling justitiële antecedenten bij veiligheidsonderzoeken Defensie
niet geleid tot intrekking van de verklaring van geen bezwaar.

Plaatsvervangend Directeur Militaj^ejpjjcrttingen- en Veiligheidsdienst
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'3 OEC 2008

Ons kenmerk

DIS2008026100
Ambtsbericht m.b.t.

Onderwerp

Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 deel ik u in het kader
van beveiligingsbegeleiding het volgende mede.
De wachtmeester
leeft in 2008 een transactie van
€ 320,-- aanvaard wegens overtreding van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.
Dit feit heeft op grond van de Beleidsregeling justitiële antecedenten bij veiligheidsonderzoeken
Koninklijke Marechaussee niet geleid tot intrekking van de verklaring van geen bezwaar.

Plaatsvervangend Directeur
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Ambtsbericht

Telefoon (°70>

Fax (070;

Geachte heer,
Hierbij maak ik op grond van artikel 38 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 melding N
gegevens waarvan ik in kennis ben gesteld en die mogelijk van belang zijn voor de opsporing of vervolging >
strafbare feiten.

Bij de uitvoering van de aan de IWIVD opgedragen wettelijke taken heb ik vernomen dat de volgende person<
mogelijk kunnen en willen getuigen tegen<^H|BHHHBH|IP^nwe' w'"en °Ptreclen a's informant v
politie of justitie in Nederland.

Bi] beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich te
allen tijde tot mij wenden.
Hoogachtend,
DE MINISTER VAN DEFENSIE
voor deze
Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Generaal-majoor
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Telefoon (070

Ambtsbericht

Fax (070;

Geachte heer,
Hierbij maak ik op grond van artikel 38 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 melding
gegevens waarvan ik in kennis ben gesteld en die mogelijk van belang zijn voor de opsporing of vervolging
strafbare feiten.

Bij de uitvoering van de aan de MIVD opgedragen wettelijke taken heb ik uit betrouwbare bron vernomen dé
de afgelopen jaren huurmoordenaars heeft besteld bij<
fis een vooraanstaand crimineel en zijn machtbasis is gevestigd ir
Deze eenheid voerde naast haar gebruikelijke taken ook beveiligingsopdrachten uit voon

Een aantal van de huurmoordenaars die in Nederland liquidatieopdrachten hebben uitgevoerd zijn afkomstic
van de genoemde eenheid van ^jjHfffJHfff^Ov3nflMHHMMfcworc^ verteld dat hij goede
connecties heeft metl
De geselecteerde huurmoordenaars die va
•••••(Pbentiteitsdocurnenten. D
varieerde van € 500,- tot € 2.000,-.

aar Nederland zijn gereisd, konden beschikken over valse
regen na het uitvoeren van de opdracht een geldbedrag da

recentelijk eigenaar geworden van het beveiligingsbedrijf
. gevestigd in
Dit bedrijf was oorspronkelijk in handen van een^pmHBtakenman die i
een schuld had uit staan die hij niet meer kon afbetalen. Oud-strijders uit de eenheid van ^MBMW zijn
heeft met criminele groeperingen in del

In het criminele milieu van Amsterdam wordt gesproken over oen methodiek
gebruikt om getuigen uit te schakelen. Deze methodiek wordt ook toegepast dooi^H0|aar verluidt krijge
AMHMHHHHIHrn de gevangenis vooraf en via hun advocaten inzage in de lijst van personen die do
de rechtbank worden opgeroepen als getuigen. Vervolgens geven^HHHHHVHBBnstructies aan h
advocaten om deze namenlijst door te geven aan derden. Dit zijn personen uit heH

Bij beantwoording datum, ons kenmerken onderwerp vermelden.

netwerk die de opdracht hebben om met de getuigen "te gaan koffie drinken". Tijdens het "koffie drinken"
geprobeerd om een tabletje toe te voegen. Deze tabletjes zijn afkomstig uitflH^1 werken een hartaar
de hand.
Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich
allen tijde tot mij wenden.

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

l-majoor
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Defensie

Veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zake

ff,
Aan

Datum

Bezoekadres:
Frederikkazerne, Gebou'
32

De Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding
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Ons kenmerk DIS2008 O2j} b 3 f

onderwerp

Ambtsbericht

Telefoon (070;
Fax (070)

r
Geachte heer,
Hierbij maak ik op grond van artikel 38 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 melding
gegevens waarvan ik in kennis ben gesteld en die mogelijk van belang zijn voor de opsporing of vervolging
strafbare feiten.
Bij de uitvoering van de aan de MIVD opgedragen wettelijke taken heb ik uit betrouwbare bron informatie
ontvangen over een zekere(

sn zijn echtgenote maken deel uit var
organisatie die handelt in harddrugs. De leveranciers zijn personen met d^mi^iationalil
een crimii
ontvangt zijn drugs in restaurant^|^|HPh Rotterdam. ^•MHM^elf heeft een crimineel
verleden waaronder betrokkenheid bij een ontvoering en betrokkenheid bij moord (bij een
tfHHIHHm
Rotterdam).

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich te
allen tijde tot mij wenden.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN DEFENSIE
voor deze
Directeur R^ilitaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Generaal-majoor

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.
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Ons kenmerk DIS2008O^O)

onderwerp

Ambtsbericht

Telefoon (070;

Fax (070)

Geachte heer,
Hierbij maak ik op grond van artikel 38 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 meldin
gegevens waarvan ik in kennis ben gesteld en die mogelijk van belang zijn voor de opsporing of vervolgin
strafbare feiten.

Bij de uitvoering van de aan de MIVD opgedragen wettelijke taken heb ik uit betrouwbare bron vernomen
criminelen vanÉI|BIBB0lafkomst gebruikmaken van caféitjijjjj^Dlï is een studentencafé, gelege
aan dqfjfjfjjjj^^f^msierdam.
Het criminele milieu heeft bewust gekozen voor deze locatie om de
politie te misleiden. CafédlH|Bh/ordt gebruikt bij onderhandelingen over drugsgerelateerde zaken.

Voorts heb ik uit betrouwbare bron vernomen dat de top van de^jfjffmaWia in Nederland veelvuldig het
lebruikt, gelegen nabij Schiphol. Het hotel wordt gebruikt voor onderhandelingen over drugs,
prijsafspraken en leveranties.
Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich
allen tijde tot mij wenden.
Hoogachtend,
DE MINISTER VAN DEFENSIE
voor deze
DirecteurMilitaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Bi] beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.
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Defensie

Aan
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Ons kenmerk
Onderwerp

DIS2008026873 .
Ambtsbericht m.b.t,

Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 deel ik u in het kader
van beveiligingsbegeleiding het volgende mede.

40BtfAMMMfl^p~. is in 200S veroordeeld tot € 780,-- geldboete subsidiair 15 dagen hechtenis
wegens overtreding van artikel 21 aanhef en sub a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990 (RW 1990) (overschrijding maximumsnelheid met 75 tot 80 km/h). Betrokkene is in 2007
veroordeeld tot € 640,- geldboete subsidiair 12 dagen hechtenis en tot 4 maanden ontzegging van de
rijbevoegdheid voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren (eerste feit valt buiten proeftijd) wegens
overtreding van artikel 21 aanhef en sub a van het RW 1990 (overschrijding maximumsnelheid met 60
tot 65 km/h). Betrokkene heeft in 2006 een transactie van € 470,™ aanvaard wegens overtreding van
artikel 21 aanhef en sub a van het RW 1990 (overschrijding maximumsnelheid met 55 tot 60 km/h).
Betrokkene heeft in 2004 een transactie van €225 — aanvaard wegens overtreding van artikel 5.6.8 lid 1
van het Voertuigreglement (overschrijding maximumsnelheid met meer dan 30 km/h).
Deze feiten hebben op grond van de Bete/e/srege/jngi justitiële antecedenten bij veiligheidsonderzoeken
Defensie niet geleid tot intrekking van de verklaring van geen bezwaar.

Plaatsvervangend Directeur Miüjafire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Brigade-Generaal

