Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag
De Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding
Landelijk Parket Openbaar Ministerie

t.a.v.
Postbus 395

Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zaken
Van der Burchlaan 31
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

3000 AJ Rotterdam

Datum
Betreft

1FEB 2011
Onderzoekt

Geachte heer Van der Bel,
In reactie op uw brief d.d. 20 december 2010 kan ik aan u

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

DE MINISTER VAN DEFENSIE
voor
Directad nMLfita i re Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
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Onze referentie
DIS201100
Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.

Ministerie van Defé:

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

De Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding
Landelijk Parket Openbaar Ministerie

t.a.v.
Postbus 395
3000 AJ Rotterdam

Datum
Betreft

28 februari 2011
Ambtsbericht

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 concrete aanwijzingen
verkregen dat de heer<

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
Directeur Militaire Inlichtingen- erLVeJJ7ghe[dsdtensffwaarnemend)

Brigade-generaa

Pagina l van l

Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zaken
Van der Burchlaan 31
MPC 58 B

Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Onze referentie
DIS2011003806
BIJ beantwoording datum,
onze referent/e 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

Datum
Betreft

O l MRT 2011
Ambtsbericht kapingi

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

Pagina l van 2

Militaire Inlichtingen- er
Veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zakan
Van der Burchlaan 31
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Onze referentie
DIS2011003389
Bij beantwoording datum,
onze referent/e en betreft
vermelden.

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
Directeur Militair

Brigade-generaal
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eidsdienst (waarnemend)

Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

De Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding
Landelijk Parket Openbaar Ministerie

Militaire Inlichtingen- e
Veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zaken

Postbus 395
3000 AJ Rotterdam

Van der Burchlaan 31
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
Nederland
www.defensie.nl

Datum
Betreft

17 maart 2011
Ambtsbericht

Onze referentie
DIS2011004993
87? 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 in aanvulling van mijn ambtsbericht van 28
februari 2011, DIS2011003806 uit betrouwbare bron concrete aanwijzingen
verkregen dat de
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Op 16 maart 2011 om 17.15 uur is het vorenstaande reeds mondeling aan u
medegedeeld.

Militaire inlichtingen-e
veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zaken

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.

Datum
17 maart 20U

Onze referentie
DIS2011004993

DE MINISTER VAN DEFENSIE
voondeze
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
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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

Datum
Betreft

17 maart 2011
Ambtsbericht

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

Onze referentie
DIS2011005020
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 informatie verkregen
dat een

Het vorenstaande is u reeds mondeling medegedeeld op 17 maart 2011.
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
aire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
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Ministerie van Defensie

KOPIE

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Oen Haag

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

Datum
Betreft

U M 2011
Ambtsbericht m.b.t. gesignaleerd persoon

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
1 Betrokkene zou nationaal gesignaleerd staan in verband met het plegen
van strafbare feiten.

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vragen
betreffende deze zaak kunt u zich te allen tijde tot mij wenden.
DE MINISTER VAN DEFENSIE

voor deze
Direct/edr Militaire Infichtingen- en Veiligheidsdienst
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2011004842

Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zaken
Van der Burchlaan 31
MPC588
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Onze referentie
DIS2011004842
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

Militaire Inlichtingen- e
Veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zaken

Postbus 395
3000 AJ Rotterdam

J

Datum
Betreft

VanderBurchlaan 31
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
Nederland
www.defensie.nl

24 maart 2011
Ambtsbericht

Onze referentie
DIS2011004247
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.
In aanvulling van mijn ambtsbericht van 28 februari
DIS2011003806) breng ik het volgende onder uw aandacht.
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2011

(referentie

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

Militaire iniichtingen^ili,9he!ds^e?t ,
Afdeling Juridische Zaker
Datum
24 maart 2011
Onze referentie
DIS2011004247

DE MINISTER VAN DEFENSIE

voor deze
Waarnemend Directeur Militaire

Brigade-generaal

O
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chtingen- en Veiligheidsdienst

Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zaken

Ministerie van Justitie
Hoofd Immigratie en Naturalisatie Dienst
Postbus 5800
2280 HV Rijswijk

Van der Burchlaan 31
MPC58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Onxe referen

Uw referentie

Datum
Betreft

l S MRT 2011
Ambtsbericht
Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.

Naar aanleidin

trekking tot (
deel ik u
op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
2002 het volgende mee.
De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst beschouwt de door u in uw verzoek
om informatie beschreven activiteiten van betrokkene, te weten het voor een
vreemde mogendheid^m^^p zich ophouden in Nederland met, naar eigen
zeggen door betrokkene, als doel het ontplooien van inlichtingenactiviteiten, in
strijd met de nationale veiligheid. Gelet op de in uw verzoek opgenomen
informatie over betrokkene, is het niet uitgesloten dat hij niet alleen activiteiten
heeft verricht voor de^BPBBBMBBHJMHBBBBl maar ook contacten
heeft of heeft gehad met
Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
DE MINISTER VAN DEFENSIE
voor deze,
Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
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2011004847

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

Datum
Betreft

29 maart 2011
Ambtsbericht

Militaire Inlichtingen- ei
Veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zaken
Van der Burchlaan 31
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
Nederland
www.defensie.nl

Onze referentie
DIS2011005582
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.
Eerder is aan u gemeld dat in

In aanvulling op mijn ambtsbericht van 24 maart 2011
(referentie
DIS2011004247) en het mondelinge ambtsbericht deel ik u het volgende mede.
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Militaire Inlichtingen- e
Veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zaken

Op 25 maart is het vorenstaande reeds mondeling aan u medegedeeld.
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
Waarnemend Directeur Militaire

Brigade-generaal
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en Veiligheidsdienst

Datum
29 maart 2011
Onze referentie

0132011005582

Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

De Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding
Landelijk Parket Openbaar Ministerie

Militaire Inlichtingen- ei
Veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zaken
Van der Burchlaan 31
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
Nederland
www.defensie.nl

Postbus 395
3000 AJ Rotterdam

Datum
Betreft

l juni 2011
Ambtsbericht
Onze referentie

Hierbij maak ik op grond van artikel 38 van de Wet op de Inlichtingen- en
....
.
_„~~
u.
..
,
,
. i i
Veiligheidsdiensten 2002 melding van gegevens waarvan ik m kennis ben gesteld
en die mogelijk van belang zijn voor de opsporing of vervolging van strafbare
feiten.
......

In aanvulling op mijn ambtsbericht van 29 maart
DIS2011005582) breng ik het volgende onder uw aandacht.
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2011

(referentie

Bij beantwoording datum,

onze referentie en betreft
vermeiden.

Militaire Inlichtingen- e
Veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zaken

Datum
l juni 2011
Onze referentie
DIS2011008608

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
Directeur Mlitaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Schout-by-nacht
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Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

De Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding
Landelijk Parket Openbaar Ministerie

Militaire Inlichtingen- e
Veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zaken

Postbus 395
3000 AJ Rotterdam

Van der Burchlaan 31
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
Nederland
www.defensie.nl

Datum
Betreft

l juni 2011
Ambtsbericht

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.
In aanvulling op mijn ambtsberichten van 24 maart 2011 (referentie
DIS2011004247) en 29 maart 2011 (referentie DIS2011005582) doe ik u hierbij
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Onze referentie
DIS2011008782
Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.

Militaire InlichtingenVeiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zaken
Datum
l juni 2011
Onze referentie
DIS2011008782

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

Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

3

Artikel 5, lid l Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst - Bijzondere Informatie.
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Ministerie van Defensie

5. Retouradres Postbus 20701 2500 ES Oen Haag

Directeur Defensie Materieel Organisatie
MPC 5B A
Van der Burchlaan 31
2597 PC 'S-GRAVENHAGE

PERSOONLIJK

Datum
Betreft

O 5 JUL Z011
Ambtsbericht met betrekking tot i

Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst
Afdeling Contra Inlichtingen
en Veiligheid
Van der Burchlaan 31
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 es Den Haag
Nederland
www.defensie.nl

Onze referentie
D1S20l1006737
Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.

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.
Bij de uitvoering van de aan de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
opgedragen wettelijke taken heb ik uit betrouwbare bron het volgende vernomen
^••Ap 28 november 2010 heeft betrokkene een transactie van 440,- euro
aanvaard wegens het handelen in strijd met het in artikel 2, eerste lid, onder c,
van de Opiumwet gegeven verbod (aanwezig hebben van synthetische drugs, stof
lijst I: 4 XTC-pillen en 0,81 gram amfetamine). Tevens heeft betrokkene op 24
juli 2010 een transactie aanvaard van 90,- euro wegens het handelen in strijd
met artikel 2, eerste lid, onder c, van de Opiumwet gegeven verbod (aanwezig
hebben van synthetische drugs, stof lijst I: 3 tabletten MDMA en een cachet wit
poeder).
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 voornoemd feit niet geleid tot intrekking
van de verklaring van geen bezwaar. Ik wijs u op het beleid ten aanzien van
drugsgebruik, zoals verwoord in Aanwijzing SG A/925.

Plaatsvervangend Directeur Militaire Iptfehtingen- en Veiligheidsdienst

Brigade-generaal
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INTERN GEBRUIK

Ministerie van Defensie

> Retouraöres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

Commandant Landstrijdkrachten
Kromhoutkazerne, MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA UTRECHT
i.a. JZ CLAS

Datum
Betreft

O 5 JUL fflfl
Ambtsbericht t

Onze referentie
OIS.2011009497

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.
JüwBare bron gebleken dat hij in 2009
een transactie heeft aanvaard in de vorm van een geldboete van € 150,--wegens
het op of aan de openbare weg of een voor het publiek toegankelijke plaats of
gebouw, harddrugs gebruiken, toedienen of voorbereidingen daartoe verrichten
en/of ten behoeve van dat gebruik stoffen en/of voorwerpen voorhanden hebben
(voorhanden hebben ponypack cocaïne, feitcode F171, pleegdatum 27 maart
2009).
Volledigheidshalve deel ik u mede dat betrokkene in 2001 door net Gerechtshof
Arnhem is veroordeeld tot een geldboete van Fl. 750,-- subsidiair 15 dager»
hechtenis wegens het handelen in strijd met het in artikel 2, eerste lid, onder C,
van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd (aanwezig hebben
harddrugs', cocaïne, p(eegdatum 01 september 1999).
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 het meest recente feit niet geleid tot
intrekking van de verklaring van geen bezwaar. Ik wijs u op het beleid ten
aanzien van drugsgebruik, zoals dat op dif moment binnen Defensie geldt.

Plaatsvervangend Directeur Mifitaipé Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Brigade-generaal

Bij beantwoording (fatum,
ome referentie en üctreft
verrfletden.

Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

De Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding
Postbus 395
3000 AJ Rotterdam

Militaire Inlichtingen- ei
Veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zaken
Van der Burchlaan 31
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
Nederland
www.defensie.nl

Datum
Betreft

2 6 JUL 2011
Ambtsbericht

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.
Naar aanleiding van uw verzoek om nadere informatie ten aanzien van door de
MIVD uitgevoerde veiligheidsonderzoeken naan

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
- en Veiligheidsdienst
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Onze referentie
DIS2011011849
Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.

Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

De Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding
Postbus 395
3000 AJ Rotterdam

Militaire Inlichtingen- e
Veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zaken
Van der Burchlaan 31
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
Nederland
www.defensie.nl

Datum
Betreft

16 JUI 2011
Ambtsbericht

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.
In aanvulling op mijn ambtsbericht van l juni 2011 (referte DIS2011008608)
breng ik het volgende onder uw aandacht.^*1 '
'—L

Pagina l van 4

Onze referentie
DIS2011011850
Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.

Militaire InlichtingenVeiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zaken
Onze referentie
DIS2011011850

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
Directe,u-iNMilitaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Schout-mi-nacht

J

Pagina 2 van 4

Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

De Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding
Postbus 395
3000 AJ Rotterdam

Datum
Betreft

j

Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zaken
Van der Burchlaan 31
MPC 58 B
Postbus 20701
2SOO ES Den Haag
Nederland
www.defensie.nl

15 AUG 2011
Ambtsbericht

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.
Naar aanleiding van uw verzoek om nadere informatie ten aanzien van door de
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst uitgevoerde veiligheidsonderzoeken
naar^MMHW heeft u op 26 juli 2011 een ambtsbericht hieromtrent
ontvangen (referte DIS2011011849). Als gevolg van een administratieve omissie
is hierin abusievelijk één pagina uit de staat van inlichtingen van^m^jmen te
vervallen en een andere pagina dubbel opgenomen.
In bijlage treft u aan de volledige staat van inlichtingen behorende bij het
veiligheidsonderzoek op niveau A dat infj^H^ uitgevoerd1. Zoals in referte
vermeld, heeft betrokkene dit document op^HHHHV ondertekend en heeft het
onderzoek geleid tot de afgifte van een verklaring van geen bezwaar conform de
Wet veiligheidsonderzoeken.
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
Directeur Militaire Inlichtingen- en Veilic

'rnemend)

Brigade-generaal

1

Waar da privacy van derden mogelijk in het geding is, zijn da gegevens gezwart.
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Onze referentie
DIS2011013011
BIJ beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en
veiligheidsdienst
Afdeling Juridische 2aken

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

Ministerie van Justitie
Hoofd Immigratie- en Naturalisatie Dienst

Van der Burclïlaan 31
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 es Den Haag

Postbus 5800
2280 HV Rijswijk

Onze referentie
D1S2011 O
Uw referentie
INDUIT 11-2200

Datum
Betreft

25

Intrekking ambtsbericht

Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.

Geachte^
Naar aanleiding van een verzoek om informatie van uw zijde met betrekking
(kenmerk DIS2011004847).
•
Naar aanleiding van dit ambtsbericht heeft u met uw brief van 26 juli jl. verduidelijking
gevraagd met betrekking tot de vraag of sprake is geweest van eigen onderzoek door
de MIVD op grond waarvan geconcludeerd kan worden dat betrokkene een gevaar
voor de nationale veiligheid vormt.
Ik kan u mededelen dat daarvan geen sprake is geweest. Er heeft een naslag naar
binnen mijn dienst aanwezige informatie met betrekking tot betrokkene
plaatsgevonden, waaruit geen nadere informatie naar voren kwam. Daarnaast is
sprake geweest van een appreciatie van de door de IND aan mijn dienst ter
beschikking gestelde informatie. Deze informatie is beschouwd met de binnen rnijn
dienst beschikbare expertise met betrekking tot inlichtingen- en veiligheidsdiensten in
het algemeen. Hieruit kwam het beeld naar voren dat de door uw dienst beschreven
activiteiten van betrokkene op gespannen voet staan met de nationale veiligheid.
Gelet op het voorgaande is ten onrechte door mijn dienst een ambtsbericht
uitgebracht. Ik wil u dan ook verzoeken het ambtsbericht als niet verzonden te
beschouwen en het origineel aan mij te doen retourneren.
Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
DE MINISTER VAN DEFENSIE

voor deze,
Directeur MilitaireJtolJfhülWfiKLerrVéiligheidsdfenst (wnd.)

Brigade-generaal
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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 4 augustus 2011 heeft u mondeling verzocht om nadere informatie aangaande

In antwoord hierop en in aanvulling op mijn
ambtsberichten d.d. l juni 2011 (referentie DIS2011008782) en d.d. 26 juli 2011
(referentie DIS2011011850) alsmede de vier bijgaande ambtsberichten van 26
september 2011 (referenties DIS2011014646, DIS2011014647, DIS20li014648
en DIS2011014649) breng ik het volgende onder uw aandacht.
Om te beoordelen of aan^jffj^gere\ateerde informatie als staatsgeheim moet
worden beschouwd, dient in samenhang met de bepalingen in het Wetboek van
Strafrecht te worden gekeken naar de algemene en specifieke geheimhoudingsen openbaarheidsbepalingen die daarop van toepassing zijn. Voor elk onderdeel
van de Defensieorganisatie .^HHMHHHHMMMfegaat het hier om de volgende
voorschriften en bepalingen: het Voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst bijzondere informatie (Vir-bi)1, het Defensie Beveiligingsbeleid (DBB)2 en de
daaruit volgende Uitvoeringsbepalingen Rubriceringen en Merkingen (UB-RM)3.
In het Vir-bi wordt in artikel l, aanhef en onder a, onder bijzondere informatie
verstaan: "Staatsgeheimen en overige bijzondere informatie waarvan kennisname
door niet gerechtigden nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen van de
Staat, van zijn bondgenoten of van één of meer ministeries". In de toelichting op
artikel l, wordt een onderscheid in bijzondere informatie gemaakt tussen
staatsgeheime informatie en overige kwetsbare informatie die weliswaar niet
staatsgeheim is, maar toch meer beveiliging bshoüfl düii lieL algemene
beveiligingsniveau. Voorts wordt in de toelichting op artikel l van het Vir-bi, ook
ingegaan op de waarborging van de exclusiviteit van bijzondere informatie en
1 Besluit

voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst - bijzondere informatie, d.d. 24
februari 2004 (als bijlage l gevoegd).
,*•
2 Defensie Beveiligingsbeleid, d.d. 15 maart 2007 (als bijjage 2--gevoegd).
3 Uitvoeringsbepalingen - Rubriceringen en Merkingen, d.d. 16 november 2009 (als bijlage
3 gevoegd).
'
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over wie gerechtigd is om kennis te nemen van staatsgeheime informatie:
"Gerechtigd om kennis te nemen van staatsgeheimen zijn personen met een
verklaring van geen bezwaar op grond van de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo);
in alle gevallen van kennisname van bijzondere informatie is een vneed to know'
vereist, dat wil zeggen dat voor de betrokkene toegang tot de bijzondere
informatie noodzakelijk is om een uit zijn functie voortvloeiende taak te kunnen
vervullen".
Het waarborgen van de exclusiviteit van bijzondere informatie geschiedt in eerste
aanleg met het rubriceren van deze informatie. Onder rubriceren wordt ingevolge
artikel l, aanhef en onder c, verstaan: "Het vaststellen en aangeven dat een
gegeven bijzondere informatie is en het bepalen en aangeven van de mate van
beveiliging die aan deze informatie moet worden gegeven". Het Vir-bi maakt bij
bijzondere informatie onderscheid tussen staatsgeheime informatie en overige
kwetsbare informatie die weliswaar niet staatsgeheim is, maar toch meer
beveiliging behoeft dan het algemene beveiligingsniveau. Aanvullend op het
rubriceren van bijzondere informatie, staat artikel l van het Vir-bi, aanhef en
onder d, ook stil bij de merking van bijzondere informatie, waarmee wordt
bedoeld: "Aanduiding die een bepaalde wijze van behandelen van bijzondere
informatie aangeeft".
In de toelichting op artikel 5 van het Vir-bi, wordt ten aanzien van de functie van
merking van bijzondere informatie gesteld, dat: "Middels een merking kan een
specifieke beperking van de kring van gerechtigden worden gegeven". Een
voorbeeld van een merking is de toevoeging RELEASABLE TO ISAF op een
document dat de rubricering Stg. GEHEIM draagt, hetgeen impliceert dat het
Nederlandse geheime document in kwestie met de deelnemers aan de
International Security Assistance Force in Afghanistan kan worden gedeeld.
Eerder in artikel 5 van het Vir-bi, onder lid l, worden drie categorieën van
rubricering onderscheiden, te weten Stg. ZEER GEHEIM, Stg. GEHEIM en Stg.
CONFIDENTIEEL, waar het respectievelijk gaat om zeer ernstige schade, ernstige
schade of schade aan het belang van de Staat of zijn bondgenoten. In artikel 5,
lid 2 wordt aangegeven dat aan bijzondere informatie die niet als staatsgeheim
kan worden aangemerkt, de rubricering Dep. VERTROUWELIJK wordt toegekend.
Met deze rubricering wordt aangeven dat hoewel de informatie in kwestie niet
staatsgeheim is, kennisname door onbevoegden tot nadelige gevolgen voor het
betreffende departement kan leiden.
Ten aanzien van de duur van een rubricering stelt artikel 6, lid l van het Vir-bi
dat: "Rubriceringen worden aan een tijdsverloop van tien jaar of aan een
bepaalde gebeurtenis gebonden". Het gaat hier om de standaardduur voor
rubricering, waarna deze automatisch komt te vervallen. Artikel 6, lid 3 van het
Vir-bi, biedt de mogelijkheid van een ruimere rubriceringstermijn van maximaal
twintig jaar, ten aanzien van de situaties die zijn opgenomen in artikel 6, lid 2
van het Vir-bi:
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"Van het eerste lid van deze bepaling kan worden afgeweken in die gevallen
waarin de rubricering betrekking heeft op:
a.
b.
c.
d.

bijzondere informatie die krachtens een internationaal verdrag of
overeenkomst is verkregen;
staatsgeheimen die door de wet als zodanig zijn aangewezen;
bijzondere informatie die een onderdeel vormt van een plan, systeem,
project, enz. waarvoor een langdurige geheimhouding noodzakelijk is;
bijzondere informatie waarbij bronbescherming, modus operandi of, in
het geval van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, het actuele kennisniveau in het geding is".

Binnen de gestelde termijnen kan de rubricering actief worden beëindigd of dient
zij te worden herzien. Herziening kan inhouden een verlenging van de
rubriceringstermijn of een aanpassing van het rubriceringsniveau. Wanneer de
rubriceringstermijn niet wordt verlengd, komt de rubricering automatisch te
vervallen bij het verlopen van de oorspronkelijke vastgestelde termijn.
Met betrekking tot het aanbrengen van rubriceringen en merkingen op bijzondere
informatie, stelt artikel 7, lid l van het Vir-bi: "De opsteller van de informatie
doet een voorstel tot rubricering en brengt deze aan op de informatie." In artikel
7, lid 2 van het Vir-bi wordt vervolgens gesteld dat: "De rubricering wordt
vastgesteld door degene die de inhoud van de informatie vaststelt". In de
toelichting op artikel 7 van het Vir-bi wordt deze taakverdeling als volgt
verduidelijkt: "De rubricering van informatie wordt in eerste instantie gegeven
door de opsteller ervan. De verantwoordelijkheid voor de vaststelling van de
rubricering berust bij degene die de inhoud van de informatie vaststelt. In geval
van twijfel kan deze zich wenden tot de beveiligingsambtenaar. De beveiligingsambtenaar oefent toezicht uit op het rubriceren".
'J

Omtrent de organisatorische aspecten van de omgang met bijzondere informatie,
staat in de aanhef van artikel 13 van het Vir-bi: "De secretaris-generaal van een
departement stelt het informatiebeveiligingsbeleid vast in een beleidsdocument
en draagt dit beleid uit". Op grond van het Beveiligingsvoorschrift Rijksdienst
2005 wijst de secretaris-generaal binnen ieder ministerie een beveiligingsambtenaar aan die belast is met de integrale beveiliging van organisatie,
medewerkers, materieel, informatiesystemen, gebouwen en overige objecten,
alsmede het toezicht op de werking van de beveiligingsorganisatie en de
informatiebeveiliging.
Specifiek voor de Defensieorganisatie zijn de richtlijnen van het Vir-bi en het
Beveiligingsvoorschrift Rijksdienst uitgewerkt in het Defensie Beveiligingsbeleid
(DBB) en bijbehorende uitvoeringsbepalingen, in casu de Uitvoeringsbepalingen
Rubricering en Merkingen (UB-RM). Middels het DBB mandateert de Secretarisgeneraal de Beveiligingsautoriteit (BA) met de dagelijkse werkzaamheden ten
aanzien van de integrale beveiliging van de Defensieorganisatie. Op zijn beurt
stuurt de BA de Beveiligingscoördinatoren (BC) aan die binnen de verschillende
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onderdelen van de Defensieorganisatie belast zijn met de tenuitvoerlegging van
het DBB.
In aanvulling op het DBB geven de UB-RM specifieke stappen die bij het
rubriceren of merken van bijzondere informatie in acht moeten worden genomen:
a.

b.

c.

d.

"In de eerste plaats moet de opsteller vaststellen of informatie als
staatsgeheim (Stg.), als niet staatsgeheime gerubriceerde of gemerkte
informatie moet worden beschouwd;
vervolgens doet de opsteller van de informatie een voorstel tot
rubricering of merking voor de vaststeller en brengt deze aan op de
informatie;
daarna moet de hoogte van de rubricering of merking worden
vastgesteld. (...) Bij Defensie zijn alle tekenbevoegde lijnmanagers
bevoegd om op basis van de rubriceringsrichtlijn (bijlage B) een
rubricering vast te stellen. (...) In geval van twijfel kan de vaststeller zich
wenden tot zijn Beveiligingscoördinator (BC). De BC kan zich, bij twijfel,
wenden tot de Beveiligingsautoriteit (BA);
tenslotte wordt vastgesteld of een rubricering moet worden aangevuld
met een merking".

De UB-RM bepalen voorts dat informatie die krachtens een internationaal verdrag
of overeenkomst is verkregen de toegekende rubricering behoudt of, indien deze
bestaat, de overeenkomstige nationale rubricering krijgt.
Binnen de Defensieorganisatie is het dus in eerste aanleg aan de opsteller van
een document, om het vertrouwelijke karakter ervan en het eventueel daaruit
volgende rubriceringsniveau te bepalen. De opsteller komt vervolgens met zijn
lijnmanager tot een definitieve vaststelling van de aard van de informatie en het
eventuele niveau van de rubricering. In het geval dat de lijnmanager twijfelt over
de noodzaak dan wel hoogte van de rubricering, dan kan deze hierover te rade
gaan bij de BC of indien nodig, de BA. Het is vervolgens ook aan de lijnmanager
als vaststeller, de BC of de BA om te bepalen van een document of een
rubricering of merking dient te worden herzien of beëindigd.
Qua rubriceringstermijn wordt door de UB-RM eveneens het Vir-bi gevolgd. Ten
aanzien van voor het van kracht worden van het Vir-bi binnen Defensie
aanwezige gerubriceerde informatie is het volgende van toepassing verklaard:
"Rubriceringen die zijn vastgesteld vóór 2004 worden uiterlijk twintig jaar na
vaststelling door de vaststeller van de informatie onderzocht op de mogelijkheid
om de rubricering te herzien of te beëindigen". Dit sluit aan bij het feit dat veel
gerubriceerde informatie binnen Defensie varband houdt met de in artikel 6, lid 2
van het Vir-bi genoemde situaties, waaronder bijzondere informatie die krachtens
internationaal verdrag of overeenkomst is verkregen en bijzondere informatie die
onderdeel vormt van een plan, systeem, project enz., waarvoor een langdurige
geheimhouding noodzakelijk is. Voor bijzondere informatie met betrekking tot^J|
^geldt dat deze is verkregen uit bondgenootschappelijke
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samenwerking alsmede betrekking heeft op een vitaal wapensysteem (vgl. artikel
6, lid 2 sub a en sub c van het Vir-bi).
In eerdergenoemde ambtsberichten d.d. l juni 2011 (referentie DIS2011008782)
en d.d. 26 juli 2011 (referentie DIS2011011850) alsmede de bijgaande
ambtsberichten (referenties DIS2011014646, DIS2011014647, DIS2011014648
en DIS2011014649), wordt er melding gemaakt van i

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
Direccemc MRitaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Sc
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Datum
Betreft

26 september 2011
Ambtsbericht

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.
In aanvulling op mijn ambtsbericht van 26 september 2011 (referentie
DIS2011014645), waarin de regelgeving betreffende de omgang met bijzondere
informatie bij Defensie wordt toegelicht, doe ik u hierbij nadere informatie
toekomen aangaande
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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
Dire£?$ur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
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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.
In aanvulling op mijn ambtsbericht van 26 september 2011 (referentie
DIS2011014645), waarin de regelgeving betreffende de omgang met bijzondere
informatie bij Defensie wordt toegelicht, doe ik u hierbij nadere informatie
toekomen aangaande de
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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
Directeur HUitaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
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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.
In aanvulling op mijn ambtsbericht van 26 september 2011 (referentie
DIS2011014645), waarin de regelgeving betreffende de omgang met bijzondere
informatie bij Defensie wordt toegelicht, doe ik u hierbij nadere informatie
toekomen aangaande
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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
Directeur-Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
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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.
In aanvulling op mijn ambtsbericht van 26 september 2011 (referentie
DIS2011014645), waarin de regelgeving betreffende de omgang met bijzondere
informatie bij Defensie wordt toegelicht, doe ik u hierbij nadere informatie
toekomen aangaande <
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fer 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
Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
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In aanvulling op mijn ambtsbericht van l juni 2011 (referentie DIS2011008782)
en mijri ambtsberichten van 26 september 2011 (referenties DIS2011014646,
DIS2011014647, DIS2011014648 en DIS2011014649), doe ik u hierbij een
nadere uiteenzetting toekomen aangaande de herkomst van de als bijlagen in
voornoemde ambtsberichten verwerkte documenten.
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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
ilitaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
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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 reguliere hernieuwde veiligheidsonderzoek naar betrokkene,
ts gebleken dat betrokkene zich de afgelopen jaren schuldig
heeft gemaakt aan schennis der eerbaarheid. De gepleegde feiten hebben onder
andere op werkdagen tijdens de pauzes van betrokkene plaatsgevonden.
Het onderzoek naar deze feiten is op 27 oktober 2008 door het Arrondissement
Assen voorwaardelijk geseponeerd. Betrokkene heeft daarbij echter wel een
schriftelijke waarschuwing en een proeftijd van 2 jaren opgelegd gekregen.
Het voorgaande kan voor u aanleiding zijn een huishoudelijk onderzoek in te
stellen naar de aard en ernst van deze gedragingen.
Voor additionele informatie verzoek ik u contact met mij op te nemen.
De Minister van Defensie
Voor deze,
De Plaatsvervangend Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Brigade-generaal
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