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Datum H p 2007
Ons kenmerk Dis/ •

Onderwerp Ambtsbericht mbt kplt

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 korporaal Î PRMMMI* geboren ̂ Êjjjjjjjjfjf^iverkzaarri bij uw onderdeel, heeft in 2005
wegens overtreding van de Opiumwet (synthetische drugs) een transactie van € 320,— 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.

ir Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst



Aan

Defensie

l.a.a.

Commandant*
MPC 75A
Postbus 33
5688 ZG Oirschot

STAF CLAS JZ Straf- en tuchtrecht

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen-en

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:

Frederikkazerne, Geboow 32

van dsr Burchlaan 31

Postadres:

MPC SS B

Postbus 20701

2500 ES Oen Haag

www.defensie.nl

Datum

Ons kenmerk

Onderwerp

MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

II M W

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.

De sofdaat ̂ HRMHRMMp, geboren ĴBHBBBHBPkverkzaam bij uw onderdeel, heeft in 2004
wegens overtreding van de Opiumwet (synthetische drugs) een transactie van € 180,- gekregen. In 2003
heeft betrokkene 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.

DtrectaucMilitaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

PERSONEELSVERTROÜWELIJK



Aan

Datum

Ons kenmerk

Onderwerp

Defensie

Commandant 101 Gnbat
Postbus 9
MPC 350
8090AAWezep

STAF CLAS JZ Straf- en tuchtrecht

MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

24 JM. 2007
Dis/20CfljOOlQTVQ
Ambtsbericht mbt

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:

Frederikkazeme, Gebouw 32

van der Burchlaan 31

Postadres:

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensie.nl

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 korporadytÊtfffjbeboren^if£jj£jj£f^er\<zaam bij uw onderdeel, heeftin 2003 wegens
overtreding van de Opiumwet (synthetische drugs) een transactie van € 150,— 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.

Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Generaal-majoor
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,Smbtsbericht

•
Hierbij maak ik op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtngen- en veiligheidsdiersten 2002
melding van het volgende met betrekking tot LKOI
(hierna~ betrokkene).

Dezerzijds is vernomen dat dooru overwogen worot om betrokkene al~. — te plaatsen op

— Het zou de bedoeling zijn dat betrokkene zich samen met zijn
echtgenote vestigt in

Over deze plaatsing heeft de MIVD ernstige bedenkingen. Uit bij mijn dienst bekende gegevens komt
naarvoren dat betrokkene en zijn echtgenote een verhoogd veiligheidsrisico lopen bij plaatsing op~

________Om deze reden geeft de MIVD dan ook een negat~ef advies met betrekking tot de plaatsing.

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

Plv. Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Drs. J. Sikkel



Ministerie van Defensie

Aan

Defensie

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

Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst

Afdeling Juridische Zaken

Bezoekadres:

Frederikkazerne, Gebouw

van der Burchlaan 31

Postadres:

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Oen Haag

www.defensie.nl

Datum

Ons kenmerk

Onderwerp

Dis/2007 &0<5<9 2 2.
Ambtsbericht inzake wapenhandel in Nederland

Telefoon (070)

Fax (07'

Geachte heer, mevrouw,

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 MIVD opgedragen wettelijke taken heb ik uit betrouwbare bron
vernomen dat het Nederlandse caiéiffjfj^ge\egenfjtfjjffjgjjjjfjjfjj^e Rotterdam,
gebruikt wordt door (veelal]flHH^̂ rimirielen als ontmoetingsplaats voor de handel in wapens. E
belangrijk persoon en betrokken bij deze handel is \u recent veertig stuks wapens van het type Hecker & Koch en MP5 verkocht hebben aan

Fcriminelen. Deze wapens komen uit het̂ P0HHHHHflNn arriveren in de haven v£
! Vandaar uit worden ze getransporteerd naar40HM0. Alle wapens zijn bestemd voor c

Nederlandse markt. Bij deze handel is ook een Nederlander, genaamd^Upbetrokken.l

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 ( «_»*,aC.

Generaal-majoor

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.



Aan

Datum

Ons kenmerk

Onderwerp

Defensie

De Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding
Openbaar Ministerie Landelijk Parket
Postbus 395

3000 AJ Rotterdam

Dis/2007Ü05o 21,
Ambtsbericht inzake drugshandel

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst

Afdeling Juridische Zaken

Bezoekadres:

Frederikkazerne, Gebouw

van der Burchlaan 31

Postadres:

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensie.nl

Telefoon (070)

Fax (070;

Geachte heer, mevrouw,

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 MIVD opgedragen wettelijke taken heb ik uit betrouwbare bron
vernomen dat er in Nederland eenflMHflpdrugsbaron actief is die samenwerkt met een Nederlan<
die bekend staat onder de naam^jffff^. Laatstgenoemde komt uit̂ HHM Îaast synthetis-
drugs wordt er ook gehandeld in cocaïne en heroïne. ̂ BHH^ungeert als tussenpersoon tusse

anderzijds Nederlanders ĵBBB^^ou verschillende keren
^bben bezocht.

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 {. <

Generaal-majoor

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.



'..J

Aan

Datum

Ons kenmerk

Onderwerp

Defensie

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

1 > W? 2007

Dis/2007^ 05<92<?
Ambtsbericht inzake drugshandel

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst

Afdeling Juridische Zaken

Bezoekadres:

Frederikkazerne, Gebouw;

van der Burchlaan 31

Postadres:

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensie.nl

Telefoon (070)

Fax (070,

Geachte heer, mevrouw,

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 MIVD opgedragen wettelijke taken heb ik uit betrouwbare bron
vernomen dat d&^jjfjjgjfjjjffffjjfftsierk vertegenwoordigd is in de drugshandel. Onlangs
zou deze groep een testmonster van vijftig kilogram wiet / hasj hebben ontvangen. Het betreft een
nieuw soort hasj die eerst getest wordt. Indien deze drugs aanslaat (voldoende afzetmarkt) zal de res
verzonden worden. Het betreft dan een zending van nog eens drie ton. Het testmonster van vijftig kilc
afkomstig ̂ '({•••••••••MpDe overige drie ton ligt opgeslagen in een container eveneens it

gebruikt / controleert̂ JpHMHlMMMHMIHHPrn de
goederen te vervoeren. Het gaat hierbij om vrachtwagens en chauffeurs die regulier de
•••mm îjden. Uit bron is gebleken dat de mogelijkheid bestaat dat Justitie getipt wordt er
deze zending. Hiervoor zal echter wel tipgeld gevraagd worden.

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 u

üeneraal-majoor

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



Ministerie van Defensie

Aan

Datum

Ons kenmerk

Onderwerp

Defensie

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

2 O MRT 2007
Dis/200700
Ambtsbericht inzake bij wapen- en drugshandel betrokken persoon

Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst

Afdeling Juridische Zaken

Bezoekadres:

Frederikkazerne, Gebouw .'

van der Burchlaan 31

Postadres:

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensie.nl

Telefoon (070.'

Fax(070

Geachte heer, mevrouw,

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 MIVD opgedragen wettelijke taken heb ik uit betrouwbare bron
vernomen dat sinds het vertrek var^Êffgjjfffjjffgjff^ilt Amsterdam zijn rol c.q. taak is

! Zijn bijnaam isMpPllps betrokken bij drugs- en wapenhandel en afpersing.

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 Veiligheid^ (wnd.)

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.





Aan

l.a.a.

Datum

Ons kenmerk

Onderwerp

Defensie

Commandant 100 Bevoorradings- en Transportbataljon
MPC 37F
Postbus 59
3886 ZH Garderen

STAF CLAS JZ Straf- en tuchtrecht
T.a.v.i
MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

30

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:

Frederikkazeme, Gebouw 32

van der Burchlaan 31

Postadres:

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defeosie.nl

Ambtsbericht mot

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.

bij uw onderdeel, heeft in 2006 wegens
overtreding van Be Opiumwet (synthetische drugs) 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.

Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst



Ministerie van Defensie

Aan Commandant 2CISCoy
MPC 37F
Generaal Majoor Kootkazerne
Postbus 59
3886 ZH Garderen

Defensie
Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:

Frederikkazerne, Gebouw 32

van der Burehlaan 31

Postadres:

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensie.nl

l.a.a.

Datum

Ons kenmerk

Onderwerp

STAF CLAS JZ Straf- en tuchtrecht
T.a.v.'

MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

30 HM 2007
Dis/20Ö^QOl
Ambtsbericht mbt

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 iflBMllK3e^orentflMVMN^ver'<zaam bü uw onderdeel, heeft in 2002 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.

Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst r - }



Aan

La.a.

r Datum

Ons kenmerk

Onderwerp

Defensie

Commandant Vliegbasis Twenthe
MPC 81A
Postbus 5013
7500 GA Enschede

Stafgroep Juridische Zaken CLSK

MPC 92A
Postbus 8762
4820 BB Breda

30 Mtóïi2Ö07

Ambtsbericht mbt

Ministerie van Defensie

(Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:

Frederikkazeme, Gebouw 32

van der Burchiaan 31

Postadres:

MPC 58 8

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensie.nl

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

23 februari 2°°6 bu het
oprijden met zijn voertuig van Zuid-Kamp van vliegbasis Twenthe staande gehouden door de
marechaussee. Tijdens de staandehouding bleek dat in het voertuig van betrokkene een sterke wietlucht
geurde. Hierop is door de marechaussee de uitlevering gevorderd van de bij betrokkene aanwezig zijnde
verdovende middelen. Vervolgens heeft betrokkene 2,5 gram marihuana overhandigde, waarvan hij
verklaarde dat hij dit de dag ervoor in Enschede had gekocht.

Terzake van dit feit heeft betrokkene op 28 februari 2006 wegens overtreding van de Opiumwet een
transactie gekregen ter hoogte van € 50,-.

Genoemd feit 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.

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

Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst



Aan

l.a.a.

Datum
' Ons kenmerk

Onderwerp

Defensie

Commandant Vliegbasis Volkel
MPC 86A
Postbus 101 50
5408 ZW Volkel

Stafgroep Juridische Zaken CLSK
T.a.v. j
MPC 92A
Postbus 8762
4820 BB Breda

-3APU007

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:
Frederikkazerne, Gebouw 32

van der Burchlaan 31

Postadres:

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

svww.defensie.nl

Ambtsbericht mbt

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 korporaal i heeft in 2003 wegens
overtreding van de Opiumwet (softdrugs) een transactie van € 45,-- gekregen.

Genoemd feit heeft niet geleid tot intrekking van de verklaring van geen bezwaar. De reden hiervoor is
gelegen in het feit dat de Beleidsregeling justitiële antecedenten bi] 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.

Dĵ HkWilitaire!nlichtinaea-,en, Veiligheidsdienst



Aan

l.a.a.

1 Datum

Ons kenmerk

Onderwerp

Defensie

Commandant AOCS/ NM
MPC 83 A
Postbus 52
3886 ZH Garderen

Stafgroep Juridische Zaken CLSK

MPC 92A
Postbus 8762
4820 BB Breda

.18APR
Dis.
Ambtsbericht mb'

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:

Frederikkazeme. Gebouw 32

van der Burchlaan 31

Postadres:

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defenste.nl

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.

oprijden met zijn voertuig van ZuiH-Kamp Van vliegbasis fwentnestaande gehouden door de
marechaussee. Tijdens de staandehouding bleek dat in het voertuig van betrokkene een sterke wietlucht
geurde. Hierop is door de marechaussee de uitlevering gevorderd van de bij betrokkene aanwezig zijnde
verdovende middelen. Vervolgens heeft betrokkene 2,5 gram marihuana overhandigde, waarvan hij
verklaarde dat hij dit de dag ervoor in Enschede had gekocht.

Terzake van dit feit heeft betrokkene op 28 februari 2006 wegens overtreding van de Opiumwet een
transactie gekregen ter hoogte van € 50,--.

Genoemd feit 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.

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

Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (plv.)



Aan

l.a.a.

Datum

Ons kenmerk

Onderwerp

AFSCHRIFT
Defensie

Commandant 11 LMB
MPC 39A
Postbus 9019
7300 EA Apeldoorn

STAF GLAS JZ Straf- en tuchtrecht

T.a.v. LkoM ~~
MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

26APR.2007
Dis/2007CO<3
Ambtsbericht mbt sld 2

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst .

Bezoekadres:

Frederikkazerne, Gebouw 32

vanderBurchlaan31

Postadres:

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Oen Haag

www.defensie.nl

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 ̂ jffÊÊfj^3Q'oorefi^fjffffg, werkzaam bij 11 MRCie, heeft in 2005 wegens
overtreding van de Opiumwet (synthetische drugs) een transactie van € 240,- 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.

Directeur Militaire Inlichtingen-en Veiligheidsdienst ( v_,«.jk, f

Drs.i
Generaal-majoor



Aan

Datum

Ons kenmerk

Onderwerp

Defensie

AFSCHRIFT

Commandant der Landstrijdkrachten
STAF CLAS JZ Straf- en tuchtrecht
T.a.v. Lkol '
MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

2 6 JVff. «,„
Dis/20070 o cyn s l
Ambtsbericht mbt j

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen, en

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:

Frederikkazerne, Gebouw 32

van der Burchlaan 31

Postadres:

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensie.nl

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 korporaal̂ P^B^HP, werkn. ID^̂ BPmomenteel geplaatst bij 1 (NL) NFOCoy EUFOR 5,
heeft in 2006 wegens overtreding van de Opiumwet (softdrugs) een transactie van € 100,- 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.

Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst { „_,.

Generaal-majoo
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Ambtsbericht inzake internationale wapenhandel

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst

Afdeling Juridische Zaken

Bezoekadres:

Frederikkazerne, Gebouw 32

van der Burchlaan 31

Postadres:

MPC58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensie.nl

Telefoon (070>

Fax (070)<

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij maak ik op grond van artikel 38 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en
onder verwijzing naar mijn eerdere ambtsbericht d.d. 20 maart 2007 (Dis 2007006328) 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 MIVD opgedragen wettelijke taken heb ik uit betrouwbare

dekmantel wordt gebruikt voor illegale wapenhandel. De genoemde firma is een dochteronderneming
betreffende wapens zijn afkomstig ui(É00bn hebben als bestemming
l De administratie was tot voor kort ondergebracht bij(

l Ook worden er via deze lijn wapens vanuit de
"getransporteerd en verkocht aarî H|0HMMHMB Het zou hierbij gaan om allerlei soorten
wapentuig.

De in het eerdere ambtsbericht genoemde

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

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN DEFENSIE
voor deze,
Dir,ecte%JMMsire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

sferaal-majoor

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermeiden.
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Ambtsbericht inzake bij wapen- en drugshandel betrokken persoon

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst

Afdeling Juridische Zaken

Bezoekadres:

Frederikkazerne, Gebouw 3;

van der Burchlaan 31

Postadres:

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensie.nl

Telefoon (070)

Fax (070)

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij maak ik op grond van artikel 38 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en
onder verwijzing naar mijn eerdere ambtsbericht d.d. 20 maart 2007 (Dis/2007006324) 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 MIVD opgedragen wettelijke taken heb ik uit betrouwbare bron
vernomen óa^jjjffffjf^u<A\n het voorbereiden is om terug te keren naar Amsterdam. Hij zou
zich wederom, en ditmaal definitief, willen vestigen in Amsterdam waarbij hij gebruik zal maken van ee
andere identiteit. Hij zal hierbij waarschijnlijk gebruik maken vatn^fjjjjffffffgf^
identiteitspapieren. Vernomen is datfflllAgeen plastische chirurgie heeft ondergaan.

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

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN DEFENSIE
voor deze,
DirecteuH/Hlitaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

3'neraal-majoor

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.



Aan

Datum

Ons kenmerk

Onderwerp

Defensie

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

tfj3 MEI 2flt/
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Ambtsbericht inzake wapenhandel in Nederland

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen • en

Veiligheidsdienst

Afdeling Juridische Zaken

Bezoekadres:

Frederikkazerne, Gebouw 32

van der Burchlaan 31

Postadres:

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensie.nl

Telefoon (070

Fax (070'

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij maak ik op grond van artikel 38 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en
onder verwijzing naar mijn eerdere ambtsbericht d.d. 14 maart 2007 (Dis 2007005822) 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 MIVD opgedragen wettelijke taken heb ik uit betrouwbare bron
vernomen dat de verkoop van wapens via CaiéÊ^fjfj^ Rotterdam nog altijd plaatsvindt. De in het

eerder genoemde ambtsbericht verme'̂ efllH|BHBHHHiBB^ c'e belangrijkste schakel hier in
Nederland^pneemt de wapens in ontvangst die vanuî fH îjn getransporteerd. Het gaat hier om
wapens van de merken Glock, Heckler & Koch MP5 met geluidsdemper en de CZ model 99 (9mm). Het
betreft deflHHHH Ẑ afkomstig uit de fabriefj

3e gang van zaken is aldus dat
potentiële kopers naar het café komen waar afspraken worden gemaakt over prijzen en aflevering. De
kopers zouden drugs gebruiken als betaalmiddel. Caié^ljjjfj^ou ook veelvuldig bezocht worden
^oor^ffÊÊHÊf^jfjfJlfjjjjj^eel^ffjjjjfi\e het café bezoeken zouden relaties hebben met
de drugshandel (extacy).

Bij het smokkelen van de wapens naar West Europa worden vrachtwagens van de firma i
gebruikt. Naast wapens worden ook sigaretten via deze lijn gesmokkeld. Veel van de wapens en
sigaretten komen naar Rotterdam. In Rotterdam worden de wapens en sigaretten verhandeld waarbij de
sigaretten worden doorgevoerd naadlBHHHIHilftl̂ 6 wapensmokkel betreft het handvuurwapen
CZ model 99 (9mm). Het transportbedriĵ BBBRïjdt onder meer melj

smokkfijnTiitf

4BHrs
Een andere smo
van de firma

ntp' loopt via4HpP|MM0ia3r West Europa. Hierbij vervoeren touringcars
sigaretten, wapens en explosieven naar onder meer̂ PHHPHHHHRĤ

andere route \s ^anul^fffJÊffjjjfffjfo, waarbij in de havenplaats Bar
verscheping plaatsvindt van wapens met als bestemming4(PPHMMHM0t Na aankomst in

orden de goederen wederom verhandeld rnet als eindbestemming Nederland.

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.



Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen-/ en

Veiligheidsdienst

Afdeling Juridische Zaken

De in het eerdere ambtsbericht eveneens genoemde^BJ^ou contacten hebben binner
^d^Niet zeker is echter of er ook vanuit̂ HHBPH|pMfl)wapens worden geleverd. Potentiëli
kopers komen naar de schietbaan vaiJBMpvaar zaken worden gedaan.

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

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN DEFENSIE
voor deze,

ilitaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Generaal-majoor

Pagina 2/2
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Defensie

De Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding
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3000 AJ Rotterdam

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst

Afdeling Juridische Zaken

Bezoekadres:

Frederikkazerne, Gebouw 32

van der Burchlaan 31

Postadres:

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensie.nl

Datum 26 juni 2007
Ons kenmerk Dis2007014344

Onderwerp Ambtsbericht inzake wapenhandel in Nederland

Geachte heer,

Hierbij maak ik op grond van artikel 38 van dé Wet op de inlichtingen- .en veiligheidsdiensten 2002 en
onder verwijzing naar mijn eerdere ambtsberichten d.d. 14 maart 2007 (Dis 2007005822) en 23 mei
2007 (DIS 2007011669) 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 MIVD opgedragen wettelijke taken heb ik uit betrouwbare bron
vernomen dat als gevolg van arrestaties en liquidaties van een^fgggggjfffjf^óe in de eerder
genoemde ambtsberichten vermelde^0HMMPMMMMIfeen een medelid van de groep zijn
gevlucht naaitfBHfcEen ander lid van de groep bijgenaamdfl|Bfr naartfH^gevlucht. De
achternaam var̂ PPB îs waarschijnlijHHp0HHHHlHVDe overige groepsleden maken na
de arrestaties géén gebruik meer van Cafe^MHfcmaar werken nu vanuit Cafq^Hpf Caféi
(eveneens in Rotterdam).

De groep maakt voor het smokkelen van wapens gebruik van de busmaatschappiĵ H^^pÖie vanuit
••09 naar diverse West Europese bestemmingen rijdt. Het zou om maximaal tien pistolen per week
gaan. Öpstapplaatsefi en wegrestaurants in het grensgebied van 'Nederland er̂ UH /̂vordën
gebruikt om de wapens uit de bus te halen voor verder transport. Chauffeurs en bijrijders ontvangen €
800 tot € 1 .QOO per-persoon. ^

werknemer vaî )HM|Pbn woonachtig in^Upontvangt € 1.000 per rit. In het vorige
ambtsbericht is reeds melding gemaakt varj

BehaIVé mét wapenhandel houdt de_
samen mefj

kook bezig met drugshandel (extacy). De groep werkt
_Dez_e groep wordt geleid door een 4ÉH|fc met de

<omt regelmatig bij een pizzeria aan de
In Rotterdam. Een andere horecalocatie die door deze groep wordt gebruikt is Café

(in de voiksmonoJÉHIHBgenoemd) gelegen nabij de

Eén éantal leden van de^PHVgroep is bekend onder hun bijnaam, te weter
heeft foto's gezien waarbij d̂ HMHIl groep te zien is met een raketwerper. Normaliter

' Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.

2007014344



Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst

Afdeling Juridische Zaken

houdt deze groep zich bezig met het beveiligen van nachtbars en cafés. Het bedrijf is nergens
geregistreerd of ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De in eerdere ambtsberichten genoemde Nederlanden^^coördineert volgens bron alle operationele
activiteiten inzake de synthetische drugs en handel in wapens. Hij maakt gebruik van

flBHHMBHBin Rotterdam. Basisproducten voor de synthetische drugs komen uit
Daarnaast isiJBSbetrokken bij een drugslijn vanÉHp^naar Amsterdam. Het gaat hierbij om
partijen marihuana die met vrachtwagens worden vervoerd.

Bron heeft vernomen dat
marihuana en sigaretten. He'

afkomstig ui^jjjjjjfffff actief is bij de smokkel van
transporteert bloemen vanuit Nederland naar<

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

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN DEFENSIE
voor deze,

ilitaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Generaal-majoor

Pagina 2/2
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AFSCHRIFT

Defensie

>Jt<

Commandant Vliegbasis Volkel

MPC 86A
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5408 ZW Volkel

Stafgroep Juridische Zaken CLSK
T.a.v. Kolo
MPC 92A
Postbus 8762
4820 BB Breda

MJUU2007

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:

Frederikkazeme, Gebouw 32

van der Burchlaan 31

Postadres:

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensie.nl

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.

vliegbasis, heeft op 10 januari 2007 wegens overtreding van de Wet wapens en munitie (het verkopen
van een luchtbuks en een imitatiepistool aan minderjarigen) een transactie van in totaal € 280,~
gekregen.

Genoemd feit 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 (onder omstandigheden) intrekking van de verklaring van geen
bezwaar toelaat.

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

JNtaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
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Ministerie van Defensie

Militair» Inlichtingen-en
Veiligheidsdienst
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Datum
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Commandant Schoolbataljon Noord

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

1 3 SEP 20(57
Dis/2007 oaibs i
Ambtsbericht mbt sld 3<

Bezoekadres:

Frederikkazeme, Gebouw 32

van der Burchlaan 31

Postadres:

MPC 58 8

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensle.nl

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 3 L. van der G4B* geboren ••••••», heeft op 15 december 2006 wegens overtreding
van 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.

Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Generaal-majoor
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Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst

Aan Commandant 320 DS/ AS Hrstcie
Postbus 1000
8084 ZX 't Harde

Bezoekadres:

Frederikkazerne, Gebouw 32

van der Burchlaan 31

Postadres:

MPC 58 B

Postbus 207Q1

2500 ES Den Haag

www.defensie.nl

l.a.a.

Datum

Ons kenmerk

Onderwerp

STAF CLAS JZ Straf- en tuchtrecht
T.a.v. Lkoll
MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

1 3 SEP 2007

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.

De korporaal ^^ftÊSfft^eboren^fjfjjjjfjjj^rkzaam bij uw onderdeel, heeft in 2004 wegens
overtreding van de Opiumwet (softdrugs) een transactie van € 120,- gekregen.

Deze gegevens hebben niet geleid tot intrekking van de verklaring van geen bezwaar. De reden hiervoor
is gelegen in hel 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.

Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst / ,

Drs
Generaal-majoor
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Commandant 11 LMB
MPC 39A
Postbus 9019
7300 EA Apeldoorn

STAF CLAS JZ Straf- en tuchtrecht
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3509 AA Utrecht
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Frederikkazeme, Gebouw 32

van der Burchlaan 31

Postadres:

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensie.nl

i.a.a.

Datum

Ons kenmerk

Onderwerp

Beveiligingsautoriteit

2 9 OKT. 2007
Dis/2007 015" Of>C-
Ambtsberichtmbtsld 21

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 24KHHM9 geboren 4BBBHWwerkzaam bij 11 MRCie, heeft in 2005 wegens
overtreding van de Opiumwet (synthetische drugs) een transactie van € 240,- 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.

Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst f v-.̂ ..

Drs
Generaal-majoör
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Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:

Frederikkazerne. Gebouw 32

van der Burchlaan 31

Postadres:

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensie.nl

Datum

Ons kenmerk

Onderwerp

Beveiligingsautoriteit Defensie

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

ff •-,.-« "V"*/"»'?1 7 DtC. tüb/

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.

i, heeft in 2004
wegens overtreding van de Opiumwet 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
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Defensie

AFSCHRIFT

Commandant Vliegbasis Woensdrecht
MPC 90 A
Postbus 21

4630 AA Hoogerheide

Stafgroep Juridische Zaken CLSK

MPC 92A
Postbus 8762
4820 BB Breda

Beveiligingsautoriteit Defensie

Gebouw E, kamer 436
Postbus 20701

2500 ES 's-Gravenhage

} l du. 'M?
Dis/2007 O 'ic? 82.2,

Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:

Frederikkazerne. Gebouw 32

van der Burchlaan 31

Postadres:

MPC 38 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensie.rt

O

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.

r heeft op 10 mei 2007 wegens overtreding van 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
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Militaire inlichtingen- en
Veiligheidsdienst

Bezoekadres:

Frederikkazerne, Gebouw 32

van der Burchlaan 31

Postadres:

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensie.nl

i.a.a.

Datum

Ons kenmerk

Onderwerp

Beveiligingsautoriteit Defensie

Gebouw E, kamer 436

Postbus 20701
2500 ES 's-Gravénhage

1 S DEC 2007
Dis/2007G3i\VLj
Ambtsbericht mbt l

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

overtreding van de Opiumwet een transactievoorstel van € 50,— ontvangen. De transactie is voldaan.

Deze gegevens hebben niet geleid tot intrekking van de verklaring van geen bezwaar. De reden hiervoor
is gelegen in het feit dat dé 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
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Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:

Frederikkazeme, Gebouw 32

van der Burchlaan 31

Postadres:

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

ivww.defensie.nl

Datum

Ons kenmerk

Onderwerp 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.

t (hierna: betrokkene) heeft
op 12 juni 2007 wegens overtreding van de Opiumwet (softdrugs), gepleegd 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 allen tijde tot mij wenden.

Plv. Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
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Datum
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Beveiligjngsautoriteit Defensie

Gebouw E, kamer 436
Postbus 20701
2500 ES *s-Gravenhage
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Ambtsbericht mbo

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

(heeft in 2004 wegens overtreding van de
}pïïirriwet (synthetischelirugs} een transactie van € 50Q,~ 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


