
Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

Commandant Koninklijke Marechaussee

MPC 58C
Postbus 90615
2509 LP DEN HAAG

Datum 2 2 JUN 2010
Betreft Ambtsbericht i

Onze referentie
D1S2010008821

Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten BIJ beantwoording datum,
2002 deel ik u in het kader van beveiligingsbegeleiding het volgende mede. onze rersntie

Uit het hernieuw eiliqheidsonderzoek naar betrokkene

gebleken dat betrokkene in 2007 een transactie van € 220,-- heeft
aanvaard wegens valsheid in geschrift (artikel 225 lid l Wetboek van Strafrecht).

Gelet op het gestelde in artikel 7 en artikel 10 van de Wet veiligheidsonderzoeken
en met inachtneming van de Beleidsregeling justitiële antecedenten bij
veiligheidsonderzoeken Koninklijke Marechaussee heeft dit feit niet geleid tot
intrekking van de verklaring van geen/bezwaar.

,-•'/
Plaatsvervangend Directeur Militaite' Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Brigade-generaa
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Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

Commandant Landstrijdkrachten

«••MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA UTRECHT

Datum
Betreft Ambtsbericht |

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.

Uit het veiligheidsonderzoek naar betrokkene,

Onze referentie
DIS2010008824

Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.

is gebleken dat betrokkene in 2009 een
transactie van € 125,-- heeft aanvaard wegens overtreding van artikel 5
Wegenverkeerswet 1994 (Wvw) (gevaar/hinder op weg veroorzaken). Betrokkene
is in 2008 door de Militaire Kantonrechter Arnhem veroordeeld tot een geldboete
van € 1650,-- subsidiair 33 dagen hechtenis en tot 6 maanden ontzegging van de
rijbevoegdheid voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren wegens
overtreding van het bepaalde bij artikel 21 aanhef en onder a van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RW) (overschrijding maximumsnelheid
met 100 km/h of meer). Eveneens in 2008 is betrokkene door de Militaire
Kantonrechter Arnhem veroordeeld tot een geldboete van € 670,— subsidiair 13
dagen hechtenis en tot 4 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid wegens
overtreding van het krachtens de Wvw in artikel 62, juncto bord Al van het RVV
bepaalde (overschrijding maximumsnelheid met 55 tot 60 km/h).

Gelet op het gestelde in artikel 7 en artikel 10 van de Wet veiligheidsonderzoeken
en met inachtneming van de Beleidsregeling justitiële antecedenten bij
veiligheidsonderzoeken Defensie hebben deze feiten niet geleid tot intrekking van
de verklaring van geen bezwaar.

Plaatsvervangend Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Brigade-generaal
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ARCHIEF ACIV Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

Commandant Landstrijdkrachten

•M
MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA UTRECHT

Datum
Betreft

06'JUL2010
Ambtsbericht!

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.

Uit het hernieuwd veiligheidsonderzoek

onze referentie
DIS2010008823

B/j beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.

pken dat betrokkene in 2005 een transactie van
€ 270,-- heeft aanvaard wegens het aanwezig hebben van synthetische drugs
{artikel 2 aanhef en onder C Opiumwet).

Gelet op het gestelde in artikel 7 en artikel 10 van de Wet veiligheidsonderzoeken
en met inachtneming van de Beleidsregeling justitiële antecedenten bij
veiligheidsonderzoeken Defensie heeft dit feit niet geleid tot intrekking van de
verklaring van geen bezwaar.

Volledigheidshalve deel ik u mede dat in 2003 bij de uitvoering van het Initiële
veiligheidsonderzoek naar betrokkene eveneens een, inmiddels verjaard, justitieel
antecedent wegens hetzelfde misdrijf is geconstateerd. Hiervoor heeft betrokkene
in 2002 een transactie in de vorm van 30 uren werkstraf aanvaard. Dit antecedent
heeft destijds niet geleid tot weigering van de verklaring van geen bezwaar.

Plaatsvervangend Directeur Militainéinlichtingen- en Veiligheidsdienst

Brigade-generaal
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Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

Commandant Landstrijdkrachten

MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA UTRECHT

Datum 2 O JUL 2010
Betreft Ambtsbericht^

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.

Uit het hernieuwd veiligheidsonderzoek aangevraagd in verband met_een wijziging
van de veiltgheidsmachtiging van betrokkene

Onze referentie
DIS2010011865

Bij beantwoording datum,
ome referentie en betreft
vermelden.

gebleken dat betrokkene in 2009 door
de Militaire politierechter Arnhem is veroordeeld tot 28 uren werkstraf subsidiair
14 dagen hechtenis en tot 12 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid wegens
overtreding van artikel 8 van de Wegensverkeerswet 1994 (rijden onder invloed).

Verder is gebleken dat betrokkene in 2007 door de Militaire politierechter Arnhem
is veroordeeld tot € 800,— geldboete subsidiair 16 dagen hechtenis en tot
8 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid wegens overtreding van artikel 8
van de Wegensverkeerswet 1994 (rijden onder invloed).

Gelet op het gestelde in artikel 7 en artikel 10 van de Wet veiligheidsonderzoeken
en met inachtneming van de Beleidsregeling justitiële antecedenten bij
veiligheidsonderzoeken Defensie hebben deze feiten niet geleid tot intrekking van
de verklaring van geen bezwaar.

Plaatsvervangend Directeur ire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Brigade-generaal
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ARCHIEF
Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

Commandant Commando Dienstencentra

Binckhorsthof
Binckhorstlaan 135
2516 BA DEN HAAG

Datum - 9 SEP 2010
Betreft Ambtsbericht i

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.

Uit het veiligheidsonderzoek naar betrokkene

is gebleken dat
betrokkene in 2008 is veroordeeld tot een geldboete van € 550,-- subsidiair
11 dagen hechtenis en tot zes maanden ontzegging van de rijbevoegdheid met
een proeftijd van twee jaren (28 oktober 2008 tot 27 oktober 2010) wegens
overtreding van artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994 (rijden onder invloed
personenauto/motor).

Gelet op het gestelde in artikel 7 en artikel 8 respectievelijk artikel 10 van de Wet
veiligheidsonderzoeken en met inachtneming van de Beleidsregeling justitiële
antecedenten bij veiligheidsonderzoeken Defensie heeft dit feit niet geleid tot
weigering van de aangevraagde verklaring van geen bezwaar op B-niveau, noch
tot intrekking van de reeds eerder afgegeven verklaring van geen bezwaar op
C-niveau.

Onze referentie
D1S2010D11886

Bij beantwoording datum,
onze referent/e en betreft
vermelden.

Directeur Militaire Inlichtingen- eivweiligheidsdienst

Generaai-majoor
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Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

Commandant Zeestrijdkrachten

••••••Postbus 10000
MPC 10A
1780CA DEN HELDER

Datum
Betreft

D 8 NOV 7(110
Ambtsbericht

In het kader van een goede taakuitvoering deel ik u op grond van artikel 36 van
de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 het volgende mede.

In het kader van het veiligheidsonderzoek naar betrokkene,

Onze referentie
DIS2010020099

Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.

gebleken dat betrokkene op 26 augustus 2006 door opsporingsambtenaren is
aangehouden wegens zgn. wildpiassen. Bij fouillering door voornoemde
opsporingsambtenaren bleek betrokkene een brokje hasj bij zich te hebben.

Betrokkene heeft -desgevraagd- tegenover een MIVD-onderzoeksambtenaar
verklaard in 1996 te zijn gestopt met het gebruik van softdrugs. Later heeft
betrokkene aangegeven zijn gebruik van softdrugs na zijn aanstelling binnen het
Korps Mariniers, en na zijn bevordering tot onderofficier in 2005, te hebben
gecontinueerd. Volgens betrokkene heeft hij zijn gebruik van softdrugs eind
2006 definitief gestaakt.

Gelet op het gestelde in artikel 7 en artikel 10 van de Wet veiligheids-
onderzoeken en met inachtneming van de Beleidsregeling justitiële antecedenten
bij veiligheidsonderzoeken Defensie, heeft voornoemd feit niet geleid tot
intrekking van de verklaring van geen bezwaar. Ik wijs u op het beleid ten
aanzien van drugsgebruik, zoals dat op dit moment binnen Defensie geldt.

Plaatsvervangend Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Brigade-generaal



Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Oen Haag

Commandant Zeestrijdkrachten

Postbus 10000
MPC 10A
1780CA DEN HELDER

Datum
Betreft Ambtsbericht

In het kader van een goede taakuitvoering deel ik u op grond van artikel 36 van
de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 het volgende mede.

Uit het

Jat betrokkene in 2009 een transactie in de vorm van het doen van afstand
heeft aanvaard wegens het handelen in strijd met het in artikel 2, aanhef en
onder C van de Opiumwet 'gegeven verbod, strafbaar gesteld bij artikel 10,
eerste lid juncto derde lid van de Opiumwet (aanwezig hebben heroïne/coca'ine).

Uit een proces-verbaal van bevindingen is gebleken dat een opsporings-
ambtenaar betrokkene op l februari 2009 iets heeft zien 'snuiven'. Hierop
hebben twee opsporingsambtenaren cocaïne bij betrokkene aangetroffen.

Uit een proces-verbaal van verhoor is gebleken dat betrokkene tegenover de
politie heeft verklaard cocaïne bij zich te hebben gehad, maar niet te hebben
gesnoven. Betrokkene stelt de cocaïne voor een vriend bij zich te hebben
gehouden. Betrokkene heeft hierna afstand gedaan van de drugs.

Gelet op het gestelde in artikel 7 en artikel 10 van de Wet veiligheids-
onderzoeken en met inachtneming van de Beleidsregeling justitiële antecedenten
bij veiligheidsonderzoeken Defensie, heeft voornoemd feit niet geleid tot
intrekking van de verklaring van geen bezwaar. Ik wijs u op het drugsbeleid
binnen Defensie, zoals verwoord iry Aanwijzing SG A/925.

PlaatsveryangendDirecteur/Wilitaijs.-inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Brigade-generaal
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Onze referentie
DIS2010020098

Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.



Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

De Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding
Landelijk Parket Openbaar Ministerie

Postbus 395
3000 AJ Rotterdam

ARCHIEF

Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zaken

Van derSurchlaan 31
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 £S Den Haag

Datum
Betreft

2 2 DEC 2010

Ambtsbericht

Onze referentie
01S2010021617

Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.

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.

Bij de uitvoering van de aan de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
opgedragen wettelijke taken heb ik uit betrouwbare bron vernomen dat
betrokkene, T

•••i), gedurende zijn plaatsing bij de '4
^verdovende middelen, te weten marihuana, heeft

"verkocht, alsmede gebruikt.
%. '

De verdovende middelen zouden naaflMNPMpKvorden vervoerd aan boord van
C-17 vliegtuigen. Deze laatste informatie betreft onbevestigde informatie.

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.

DE MINISTER VAN DEFENSIE
voor deze
DiraqjeurMilltaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Generaal-majoor
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Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Oen Haag

Commandant Luchtstrijdkrachten

MPC 92A
Postbus 8762
4820 BB BREDA
PERSONEELSVERTROUWELIJK

ARCHIEF

Datum
Betreft

2 2 DEC 2010
Ambtsbericht!

In het kader van een goede taakuitvoering deel ik u op grond van artikel 36 van
de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 het volgende mede.

Uit betrouwbare inlichtingenbron is informatie ontvangen dat de

gedurende zijn plaatsing bij de i
verdovende middelen, te weten softdrugs, heeft verkocht alsmede gebruikt.

jn van betrokkene -welke plaatsvonden op of in de omgeving van
moeten conform eerder bedoelde bron als risico voor de

nationale veiligheid worden aartgemertö. Met het oog hierop verzoek
ik u, rekening houdende met de noodzaak va n Tiet behouden van een goede
verstandhouding tusserflHMfen Nederland, maatregelen te treffen om een
herhaling van voornoemde gedragingen te voorkomen. Hierbij kan worden
gedacht aan het repatriëreh van betrokkene uit̂ BBpBPl het ook in de
toekomst niet tewerkstellen van betrokkene op functies in̂ MBHBBl- functies
elders waarbij een fezoek van betrokkene aan ̂ ••••̂ aannemelijk kan
worden geacht.

Gelet op het gestelde in artikel 7 en artikel 10 van de Wet
veiligheidsonderzoeken en met inachtneming van de Beleidsregeling justitiële
antecedenten bij veiligheidsonderzoeken Defensie hebben de voornoemde
gegevens niet geleid tot intrekking van de verklaring van geen bezwaar van
betrokkene. De Landelijk Officier van Justitie is van de gedragingen van
betrokkene op de hoogte gesteld.

iJitaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Onje referentie
DIS2010020107

Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermeiden.
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