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Ingevolge artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (hierna: Wiv 2002) deel ik
u mede dat de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst beschikt over gegevens die van belang kunnen
zijn bij de beoordeling van een mogelijke toekomstige verblijfsaanvraag van de Afghaanse krijgsheer
generaal Dostum, generaal Akbar Khan en medewerkers^mH^HH^Het betreft informatie
waaruit kan worden afgeleid dat betrokkenen mogelijk betrokken zijn geweest bij het plegen van
oorlogsmisdrijven. Indien u in voorkomend geval wenst te beschikken over deze informatie kunt u zich te
allen tijde tot mij wenden.

Hoogachtend,

De Directeur Milifc i- en Veiligheidsdienst

B. Djêdden
Generaal-majoor der Infanterie

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.
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3eachte

Hierbij maak ik op grond van artikel 38 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
nelding van gegevens waarvan ik in kennis ben gesteld en die mogelijk van belang zijn voor de
>psporing of vervolging van strafbare feiten. Een en ander is weergegeven in bijgevoegd Engelstalig
imbtsbericht ten behoeve van het International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). Ik
'erzoek u vriendelijk het ambtsbericht door te geleiden naar het ICTY.

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

-loogachtend,

)E MINISTER VAN DEFENSIE
oor deze,
)ireGtejjrJ\44Jitaire"lnlichtingen^en Veiligheidsdienst

. Dedden
leneraal-majoor
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Dis/ 2.00^00^080
Official notification

Dear Sir,

The Netherlands Defence Intelligence and Security Service (NL DISS) learned the following from a
reliable source.

It is reported that mid May 1995 the Croatian army seized operation orders called the "30 orders of
Slobodan MILOSEVIC to rebelling Serbian Croats" in a HQ of the Croat-Serbian army near the village of
OKUCANI (NW Bosanski Gradiska). A high-ranking officer (name not mentioned, but later described as
QPmiHp made three copies of the orders and sent them to the office of the then president Franjo
TUDJMAN, the Ministry of Foreign Affairs of Croatia and the SIS (Croatian intelligence service). The
then director of the SIS, Markica REBIC, was held responsible for the disappearance of these
documents from the vicinity of Franjo TUDJMAN.

The orders in question are in the possession of<d
4MRHMM|Hil̂ rhas regularly informed third partjes that such documents exist and that hè has
them in his possession. He usually referred to it in the sense of not understanding why the Information
did not turn up in certain situations.

During the ̂ '̂ r̂ HHHBV saw to it himself that the seized orders were sent to the previously
mentioned three addresses. He even has "Billets of receiving" to prove it, because the documents were
indeed forwarded via the official ohannols To date^MHl̂ l̂ as an act ively serving mihlary. hns kept
his pledge of secrecy. However, aooording to source.^HHBB^intends lo break il as soon ;is il
becomes clear to him what (hè consoguenees could be of a formal request to his governmoMi ol fJenial
of the documents Accordmg (o insiders this would supply him wilh the legal grounds to comu out in the
open with this.



Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst

The reason that oniy now this information is coming out, is because in his statement for the ICTY in the
case of MILOSEVIC last year, president MESIC did not use this information. His statements, which were
broadcast on Croatian television, caused unrest within the circle that was informed of the existence of
the orders of MILOSEVIC. Following enquiry with president MESIC it appeared that hè was seemingly
unaware of the existence of such orders.

With questions concerning this case you may contact me at all times.

With kind regards,

FOR THE MINISTER OF DEFENCE
The Pirectorgf the Netherlands Defence Intelligence and Security Service

B. Dedden
Major General
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Ingevolge artikel 36 van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002 (hierna: Wiv 2002) heb
ik u met brief d.d. 21 februari 2003 (DIS 2003003332) medegedeeld dat de Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst over gegevens beschikt die van belang kunnen zijn bij de beoordeling van een
mogelijke toekomstige verblijfsaanvraag van de Afghaanse krijgsheer generaal Dostum, generaal
Akbhar Khan en medewerkers^den^HBI Ingevolge het telefonisch verzoek d.d. 6 maart 2003 van
de unitmanager 1 F-zaken, 4MMMIJHIH doe ik u hierbij de betreffende informatie toekomen.
Het betreft een getuigenverklaring inzake éeri order van de Afghaanse krijgsheer Generaal Dostum om
honderden gevangen genomen Talibaanstrijders die in containers om het leven zijn gekomen in
massagraven te begraven. Een integrale vertaling van deze getuigenverklaring treft u in bijlage aan.

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

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN DEFENSIE
voor deze

'iraet«n-fv1trttefre-4alichtingen- en Veiligheidsdienst

^EE ,̂
B. Dedden
Generaal-majoor

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.
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Geachte,

Hierbij maak ik op grond van artikel 38 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
melding van gegevens waarvan ik in kennis ben gesteld en die mogelijk van belang zijn voor de
opsporing of vervolging van strafbare feiten. Een en ander is weergegeven in bijgevoegd Engelstalig
ambtsbericht ten behoeve van het International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). Ik
verzoek u vriendelijk het ambtsbericht door te geleiden naar het ICTY.

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

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN DEFENSIE
voor deze,

Militdire-lftUcJitingen- en Veiligheidsdienst

B. Dedden
Generaal-majoor

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.
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Dear Sir,

The Netherlands Defence Intelligence and Security Service (NL DISS) learned the foliowing from a
reliable source.

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.



In annex 1 to 3 you will find some additional information concerning

With questions concerning this case you may contact me at all times.

With kind regards,

FOR THE MINISTER OF DEFENCE
The rjjrejtof-ef the Notheriang^Defence Intelligence and Security Service

y. Dedden
1ajor General
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Geachte <

Onder verwijzing naar uw verzoek van 7 april 2003 (nr. MIVD070403) doe ik u hierbij op grond
van artikel 38 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 onderstaande, bij de
MIVD bekende, (Engelstalige) gegevens toekomen die mogelijk van belang kunnen zijn bij het
onderzoek van de KLPD, Dienst recherche onderzoeken, afdeling oorlogsmisdrijven, waaraan
in de bijlagen bij uw verzoek wordt gerefereerd.

"On 15 jul 99, a group of uck soldiers from glodane (dn 4706), in the dukagjine op zone arrived
at the uck assembly area (dn 427031) near junik (dn 4002). They demanded that 20
detainees held in the camp be turned over to them for onward movement (nfdk). The local head
of security (nfdk) refused, asthey had no authority. The group returned to glodane and
returned later with ̂ jffjjjfff^.^jffjj^öemaoded that the detainees be handed over,
but again this was refused without authority. ̂ ÜHPthen telephoned the head of security's

ends. Contact comment: 4HHH0|ives details of the involvement of a 4BHHP
during an albanian demonstration in pristina on 5 jul 99. It is not known if this is the same
person as reported.

Heft with the detainees in some vehicles. Six of the detainees were taken in one
vehicle (nfdk). When asked^PHHPreplied that those six were being taken to the cia.
Contact comment: i'm certain that this was just an alibi. Comment ends. It is not known where
the detainees are now. Contact comment: previous reporting indicated that this area was being
used as a detention centre for those considered, by^jftjfjfffjj^ (cmdr dukigjini oz), to have
collaborated with the serbs. There were indications that on 09/10 \u^jjjjf^r\aó ordered, that
the detainees to be taken to glodane for execution.

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.
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Problems between 138 bde (which has fark sympathies) and other uck forces in the zone may
have delayed the execution of the order (aib summary dated 16 jul 99 refers). It is possible that
their removal from the area is a precursor to the detainees execution or it may be that the
detainees have been removed to a more secure location, away from that controlled by 138
bde".

Ik verzoek u vriendelijk dit ambtsbericht door te geleiden naar̂ BlHHBinspecteur van
politie bij de KLPD, Dienst recherche onderzoeken, afdeling oorlogsmisdrijven.

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

Hoogachtend,

DE MINISTERVAN DEFENSIE
voor deze,
Directeur Milita]rejnlinhtlngpji-_gn Veiligheidsdienst

. Dedden
Generaal-majoor
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Geachte <

Onder verwijzing naar uw verzoek van 27 juli 2003 waarbij u mij vraagt te bezien of binnen de
MIVD informatie voorhanden is met betrekking tot de in de bijlage bij verzoek genoemde feiten,
doe ik y hierbij op grond van artikel 38 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
2002 dit ambtsbericht toekomen.

U heeft mij gevraagd te bezien of er "in juni, juli 1999 sprake was van gevangenneming,
deportatie, gevangenhouding of andere misdrijven met betrekking tot zigeuners in de omgeving
van Junik Kosovo".

In dat kader is er bij de MIVD de volgende, uit 1999 stammende, informatie bekend.

Op 14 juli 1999 hebben 20 UCK strijders op 4 km afstand van Junik getracht een groep van 40
Roma zigeuners uit hun woningen te verdrijven.

Op 15 juli 1999 arriveerde een groep UCK soldaten uit Glodane (dn 47061), in de operationele
zone Dukagjine, op het UCK verzamelpunt (dn 427031) nabij Junik (dn 4002). Ze eisten de
vrijlating van 20 arrestanten uit het kamp om zich bij hen te voegen voor verder transport
(nadere gegevens ontbreken (ngo)). De veiligheidsofficier in het kamp (ngo) weigerde aan dit
verzoek te voldoen omdat ze hiervooi^eer^oesternming hadden. De groep vertrok naar

Opnieuw werd dit verzoek geweigerd omdat er geen toestemming verleend was. ̂BBBBI
verzocht vervolgens telefonisch de commandant van de veiligheidsofficier, ̂ HJJHl (ngo)2

om toestemming te verlenen.^J^stemde toe in de vrijlating van de arrestanten.

1 Dit zijn coördinaten.

2 Wel is bekend dat een zekere4HHHIBp 5 Juli 1999 betrokken is geweest bij een demonstratie in Pristina, Albanië. Het kon

niet worden vastgesteld of het hier om dezelfde persoon gaat.

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.
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- 7 JULI 2003

iad enkele voertuigen klaarstaan en vertrok met de arrestanten. Zes van hen stapten
in een voertuig (ngo). Desgevraagd antwoordde dHP dat de zes personen naar de CIA
werden gebracht. Commentaar contact persoon: "Ik ben ervan overtuigd dat dit een smoes
was". Dé huidige-verblijfplaats van de arrestanten is onbekend. Uit-eerdere informatie is
gebleken dat deze regio dienst deed als gevangenis voor personen die, volgens 4HHP
4Wl (UCK Commandant operationele zone Dukigjini), met de Serviërs hebben
samengewerkt3. Er gaan geruchten dat̂ HBi °P 09/10 juli de opdracht heeft gegeven de
arrestanten voor executie naar Glodane over te brengen. Problemen tussen 138 BDE (FARC4

sympathisanten) en andere UCK milities in het gebied hebben geleid tot vertraging van de
opdracht. Mogelijk zijn de arrestanten uit het gebied weggevoerd om geëxecuteerd te worden.
Het is eveneens mogelijk dat ze zijn overgebracht naar een veiliger locatie die niet onder
controle stond van de 138 BDE.

Bovenstaande informatie is samengesteld uit verschillende bronnen dié elkaar onderling lijken
te j)eve£ »gen. Een belangrijk deel van de informatie van deze bronnen is afkomstig uit

worden dezerzijds als betrouwbaar ingeschat.

l

Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich te allen tijde tot mij wencl|ffec
Hoogachtend,

DE MlfpJfËFMÉBIIiNSIË
voordel

tr^cteur Militaire lri|cMngen f̂en Veiligheidsdienst

t Dedden
Seneraal-majoor

3 Noot MIVD; zigeuners werden door leden van het UCK veelal gezien als collaborateurs met de Serviërs. Het wordt dezerzijds

aannemelijk geacht dat het in casu zigeuners betrof.

4 Rivaliserende etnisch Albanese groepering.
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