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Hierbij maak ik op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
melding van het volgende.

De MIVD is het volgende bekend geworden omtrent de justitiële antecedenten van soldaat,

Betrokkene is op 27 oktober 2005 wegens rijden onder invloed veroordeeld tot een geldboete van
€ 500,— subsidiair 10 dagen hechtenis en tot 6 maanden voorwaardelijke ontzegging van de
rijbevoegdheid.

Sinds augustus 2002 heeft betrokkene zich 6 keer eerder schuldig gemaakt aan rijden onder invloed
waarvoor de rechter hem veroordeeld heeft. In deze zaken zijn vergelijkbare of minder zware straffen
opgelegd.

Deze feiten zijn geen reden geweest de verklaring van geen bezwaar in te trekken. Bij afgifte van de
verklaring van geen bezwaar van betrokkene aan 43 Bevoorradingscompagnie is overigens wel
aangegeven dat betrokkene veiligheidsbegeleiding behoeft.

Gezien het feit dat de betrokkene de functie van chauffeur vervult heb ik het nodig geacht u van de
bovengenoemde feiten op de hoogte te stellen.

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

Veiligheidsdienst

Generaal-majoor
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Ambtsbericht betreffende nevenwerkzaamheden (toekomstig) BSB-
personeel

Hierbij maak ik op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
melding van het volgende.

Onlangs heeft mijn dienst een veiligheidsonderzoek uitgevoerd naâ lHBHJflMHIIIPin verband
met zijn sollicitatie naar een functie bij de KMar-BSB. Uit het veiligheidsonderzoek zijn geen gegevens
naar voren gekomen die de afgifte van een verklaring van geen bezwaar beletten. De verklaring is dan
ook afgegeven.
Wel is tijdens het veiligheidsonderzoek gebleken dat betrokkene nevenwerkzaamheden verricht ten
behoeve van een beveiligingsbedrijf, te weten̂ HMBlM}. Deze firma wordt door kroegen of bij
festiviteiten ingehuurd. De werkzaamheden van betrokkene worden regelmatig in het weekend
uitgevoerd en bestaan voornamelijk uit het optreden als portier. Betrokkene heeft deze
nevenwerkzaamheden tot dusverre niet gemeld bij zijn commandant, hoewel dit op grond van de
Regeling nevenwerkzaamheden Defensie verplicht is. In deze zelfde Regeling Is aangegeven dat het
verrichten van privé opsporings- of bewakingsactiviteiten door KMar-personeel met een
opsporingsfunctie niet is toegestaan, gelet op het feit dat dit schade kan opleveren voor het aanzien van
het ambt. Ook iedere portiers- of lijfwachtactiviteit waarbij militair personeel betrokken kan raken bij
ongeregeldheden is verboden. Betrokkene is hier door de onderzoeksambtenaar van mijn dienst op
gewezen.

Voorts is uit het veiligheidsonderzoek gebleken dat ook detfHMMBR"3" DetrokkenedBBBBfc bij
eerdergenoemd beveiligingsbedrijf werkzaam is en als nevenwerkzaamheden regelmatig portierswerk

reeds werkzaam bij de KMar-BSB en heeft zijn nevenwerkzaamheden niet gemeld.

Aangezien beide broers hun nevenwerkzaamheden ten behoeve vanflmgg^HflP niet hebben gemeld
en ik in het kader van het veiligheidsonderzoek geen mogelijkheden heb hier sancties aan te verbinden,
heb ik gemeend u te moeten informeren over deze situatie. Met vragen omtrent deze zaak kunt u zich te
allen tijde tot mij wenden.

Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Generaal-majoor

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.



Defensie

Aan

l.a.a.

2006002161

De Landelijk Officier van Justitie

Landelijk Parket Openbaar Ministerie
Postbus 395
3000 AJ Rotterdam

Beveiligingsautoriteit Defensie

Ministerie van Defensie

Militair» Inlichtingen-en

Veiligheidsdienst

Afdeling Juridische Zaken

Bezoekadres:

Frederikkazerne, Building 32

van der Burchlaan 31

Postadres:

M PC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Maag

www.defensie.nl

Dalum -1FEB2006

Ons kenmerk DiS/2006C O CU O /

Onderwerp Ambtsbericht inzake mogelijk valse multifunctionele smartcards

Geachte heen

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 woensdag 16 november 2005 heeft de heer4HHHHMHHHHHV(niern3: betrokkene),
geboortedatum^MMMMV' z'cn °P onrechtmatige wijze toegang verschaft tot de marinehaven
Willemsoord te Den Helder.,.̂ ^^^^^ •̂̂

w, mogelijk vanwege een drugsgerelateerd delict. Betrokkene heeft na
zijn ontslag verzuimd zijn multifunctionele smartcard (MFSC) in te leveren. Deze MFSC was niet geblokkeerd
en derhalve op 16 november 2005 nog bruikbaar. Betrokkene is ter zake door het MBK te Den Helder
aangehouden en de MFSC is bij die gelegenheid in beslag genomen.

••••̂  Bij zijn aanhouding door het MBK verklaarde betrokkene de MFSC gebruikt te hebben omdat hij
haast had. Voorts verklaarde hij dat zijn werkgever beschikt over meerdere MFSC's die in Utrecht gemaakt
zouden zijn. Zijn werkgever zou hiervoor € 75,- per stuk hebben betaald.
Indien daadwerkelijk sprake is van het aanschaffen van deze kaarten tegen betaling, kan aangenomen worden
dat er valse MFSC's in omloop zijn, waardoor derden zich wederrechtelijk toegang tot militaire objecten kunnen
verschaffen.

Ik wil u verzoeken bovenstaande gegevens door te geleiden naar de Koninklijke Marechaussee.

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

DE MINléTER VAN DEFENSIE
voor dsze,

jligheidsdienst

Generaal-majoor

Bij beantwoording datum, ons kenmerk <}f> onderwerp vermelden.
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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.

Bij de uitvoering van de aan de MIVD opgedragen wettelijke taken is mij bekend geworden dat̂ ggm, die
4BHMttBÉÉMIM)>noernt' zou beschikken over informatie over "een van de grootste netwerken van
Nederland". Betrokkene zou een opdrachtgever hebben en bewijs moeten verzamelen. Betrokkene wil deze
informatie "kwijt" maar heeft geen vertrouwen in Justitie vanwege corruptie van justitiemedewerkers en de
betrokkenheid van dê HP
Betrokkene geeft aan dat hij teveel weet en min of meer is ondergedoken. Betrokkene is bang en gaat ervan uit
dat hij op korte termijn zal worden geliquideerd.

Tot slot bericht ik u dat betrokkene <

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

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN DEFENSIE
voor deze,
Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (wnd)

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.



r'Hj UiprteÜjk <>.{('.-.s&r /an Keulse T rr

andelijk Parket Operibïw-' M i n :$K* (i

2 3 n& »

Hierbij maak ik op (irond van ailiKsl 18 van de Wel or; de irlichlitigen- en vemgheidsdsenste': 2002 melding ya<

necjevens waarvan >k 'n\s ben ge'jtek! en «ie rriocjeiijf' vsc» bolann ^ijri voor "ift op^porin*! o' \.<?!vnlfjiii<j va
slrafbaro feilen.

Uu betrouwbare bror* ts vernomöii 'isl 3en persoon v
"iioyetijK beirokken is bij drugsharujeS v

noemt.

ik ga er var> uit u hiermee voldoende te hebben yei'nfof nieerd Mei vragen ounreoi deze zaak kuni u ?icn te
allen tijde lot mij wenden.

DE MIMfSTER VAM DEFENSII-

voor d'>.-ïe.
öire-f'teur Militaire frsüchHnqen- ??



Aan

Datum

Ons kenmerk

Onderwerp

AFSCHRIFT

Commandant 210 Transportcompagnie
MPC 37F
Postbus 59
3886 ZW Garderen

- 3 NUff 'M

Dis/1.oo6 OOH 6 é>(
Ambtsbericht mbt sic

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen, en

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:

Frederikkazeme, Gebouw 32
vandwBurchlaan31
Postadres:

MPC 58 B

Postbus 20701
2500 ES Oen Haag

wwM.defensie.nl

Hierbij maak ik op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
melding van het volgende.

De MIVD is het volgende bekend geworden omtrent de justitiële antecedenten van soldaat

Betrokkene is op 27 oktober 2005 wegens rijden onder invloed veroordeeld tot een geldboete van
€ 500,- subsidiair 10 dagen hechtenis en tot 6 maanden voorwaardelijke ontzegging van de
rijbevoegdheid.

Sinds augustus 2002 heeft betrokkene zich 6 keer eerder schuldig gemaakt aan rijden onder invloed
waarvoor de rechter hem veroordeeld heeft. In deze zaken zijn vergelijkbare of minder zware straffen
opgelegd.

Deze feiten zijn geen reden geweest de verklaring van geen bezwaar in te trekken. Bij afgifte van de
verklaring van geen bezwaar van betrokkene aan 43 Bevoorradingscompagnie is overigens wel
aangegeven dat betrokkene veiligneidsbegeleiding behoeft.

Gezien het feit dat de betrokkene de functie van chauffeur vervult heb ik het nodig geacht u van de
bovengenoemde feiten op de hoogte te stellen.

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

Directer Militaire InlichtinQerjteen Veiligheidsdienst

sneraat-majoor
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in het kader van dit verzoek maak ik op grond van artikel 38 van de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten 2002 melding van het volgende.

Ik verzoek u dit ambtsbericht door te geleider) naar:

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

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN DEFENSIE
voor dffire,

.Qtaed/ ialjeidsdienst

seneraal-majoor
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Naar aanleiding van het verzoek van de zijde van de Koninklijke Luchtmacht kan ik u op grond van artikel
36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 het volgende mededelen.

4̂ BMHBBMlHHiHtfP(n'erna: betrokkene) is in 2003 wegens beschadiging van auto's,
openlijke geweldpleging, 4 maal gepleegd, en inbraak in vereniging in een auto veroordeeld tot een straf
van 240 uren werkstraf subsidiair 120 dagen hechtenis en tot 3 maanden voorwaardelijke militaire
detentie. Op 27 januari jl. heeft betrokkene bovendien een transactie gekregen wegens overtreding van
artikel 107 lid 1 en artikel 108 lid van het Wetboek militair strafrecht.

Betrokken voldoet daarmee niet aan de eisen voor het vervullen van een vertrouwensfunctie conform de
eisen zoals gesteld in de Beleidsregeling justitiële antecedenten veiligheidsonderzoeken Defensie.

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

De Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Generaal-majoor
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Geachte heeii

Naar aanleiding van uw verzoek van 23 maart jl. maak ik hierbij 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 voorde opsporing of vervolging van strafbare feiten. De bedoelde gegevens zijn
^pgenomen in bijgevoegde documenten die op 2 mei jl. met u besproken zijn.

J k wil u verzoeken deze gegevens door te geleiden naar de betrokken officier van Justitie,(

Met vragen omtrent deze zaak kunt u z:ich te allen tijde tot mij wenden.

DE MINISTER VAN DEFENSIE
voor iY-ii

Ujtaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Generaal-majoor

20Q600S909

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.
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Editorial

Herenda in the Hague
bySenadAVDIC

Slobodna Bosna, Sarajevo, Federation Bosnia-Hercegovina,
B-H, August 17, 2000

After a three-months-long break, a group of investigators of the Hague Tribunal
working on the crimes committed in Sarajevo during the war has returned to the
capital of Bosnia-Hercegovina. A mention of the name of their boss, the Russian
Nikolay provokes in many individuals in Sarajevo the same psychological and
physiological reactions as the mention of Musan Topalovic Caco and his supporters
during the war. It is best to avoid them both, it at all possible. However, neither in the
case of the Hague investigators, nor Caco's hunters on lazy Sarajevans there is much
space for tactical moves. Witnesses claim that a few days ago one of the individuals
invited for a conversation with Mr. Nikolay was late for his appointment (not being
aware that the premises of the International War Crimes Tribunal had rnoved from the
Marindvor barracks to the UN base located in the former student dormitory in
Bedzarict) and that the Russian almost "roused" a SFOR unit and sent it to take into
custody the irresponsible interlocutor.

During the last six months the Hague investigators have questioned in Sarajevo tens of
individuals for whorn they believed that in one way or another they could assist the
resolution of the crimes cornmitted in this city. During the spring, in front of their
offices in Marindvor, there was as much commotion as in front of an embassy of any
western country in Bosnia-Hercegovina. Almost all the individuals who could have
information about the events in Sarajevo during the war filed by the investigators,
including the Army commander, police officials, judges, prosecutors... Some of them,
a rumor has it, before leaving for a questioning said farewell to their families and took
along the necessary toiletries and clothing, not expecting to return home very soon.
Some of them were questioned for days (prisoner from Zenica, Edin Garaplija was
questioned for more than 60 hours!) However, all of them, that is those who dared
later admit that they had been questioned by the Hague investigators, were shocked by
the amount of information at their disposal in connection with the war-time events and
crimes in Sarajevo. In early spring, the city was overcome with the general atmosphere
of suspicion and distrust, and even a sort of auctioning regarding who so precisely and
thoroughly informeel the Hague investigators about the events for which many thought
to be under gtrict domain of a amull group of elite politicians, siate, mililaty and paily
officials.

During the first steps taken by the Hague investigators in Sarajevo four years ago, it
was believed that they would concentrate only on the crimes committed by Serb
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murderers during the three-and-a-half-years long siege of the city. Later, it leaked that
they were also "drawn" to disgusting murders of civilians (mostly non-Bosnïaks in
Kazani). But, as time went by, it became increasingly clear that the investigation was
following many leads, was very wide ranging and, simpiy said, was trying to
encompass all the crimes and all aspects of those crimes. Murders of Yugoslav
People's Army soldiers in the Veliki park, crimes inside private prisons of "rebel"
commanders, crimes within medical institutions, politica! murders carried out by
secret police groups directed from the highest state and party institutions - all of that
has been during the last several years very precisely, patiently, and professionally
observed by the Hague investigators in Sarajevo. No one can hide from that
investigation. No one can be peaceful or receive clemency in advance because of his
cooperative stance during or after the war. And exactly that can explain increased
tension, nervousness, and dejected marmer of many individuals in Sarajevo during
every investigation cycle of the Hague investigators in Sarajevo.

However, the information that has recently leaked from a source close to the Hague
Tribunal will be a true shock for the state authorities as well as for the public; Nedzad
Herenda, a member (and most likely the leader) of the secret parapolice unit "Seve", in
charge of "intemal executions", has not, as it has been claimed for more than two
years, secretly and under fake identity left Bosnia-Hercegovina for Australia! He,
claim serious sources close to the Tribunal, left Sarajevo under the organization of the
Tribunal and is living in one of Western European countries with his family in the
sfatus of a protected prosecution witness!? Regardless of how unlikely it was that
Australia would offer hospitality to Herenda and his family (even if the fake identity
provided by his mentors from Sarajevo was very convincing), now it has been
confirmed that the Hague prosecutor's office is very interested in Herenda as a witness
in a case against criminals from Sarajevo. It cannot be denied that Herenda (based on
his own confession) is one of them, perhaps even the most cruel of them, but it is even
less doubtful that Drazen Erdemovic confessed a murder of more than 70 Bosniaks
from Srebrenica and that three years after that confession hè is now free. Let us remind
our readers that Erdemovic was an important witness in the case against General
Krstic. As our paper has demonstrated by publishing the interview of the Hague
investigators with General Krstic, it is possible that Krstic will be rewarded for his
cooperative attitude and be punished by a much shorter prison sentence than for
example the one received by General Tihomir Blaskic. Of course, in that case hè
would have to become the main prosecution witness in the case against Ratko Mladic.

When during the summer of 1996 first information about the abduction of Nedzad
Herenda was leaked, including the content of his confession of his crimes, and the
arrest of the people who tried to execute him after the questioning, the complete state,
party and (secret) poiice leadership of the state was in session for months, putting
together plans to try to get out of the hellish situation in which they found themselves.
They did manage to get out of it (or at least that's what they would like to think) by
sending those to whom Nedzad Heiend» told abuul tlie ciiminal nature of the
authorities for which hè had worked to spend many years in jail. Therefore, they
condemned Garaplija and his companions and thought that the whole affatr was over.
Then, after a few months Nedzad LJgljen was executed and the plan of all the state

C:\TEMP\SLOBOD~l.HTM 7/31/03



Slobodna Bosna, Herenda in the Hague, 8/17/00 Page 3 of 3

officials was to pin the whole blame for the crimes committed by "Seva" on him.

Also, it is not a big secret that the order for a retrial in the case against Edin Garaplija
by the Human Rights Court was issued under strong pressure by the chief Hague
Tribunal prosecutor Carla Del Ponte. All together this constitutes a unique logical and
judicial mosaic in which very little is missing. Especialiy since Herenda after the next
testimony about the crimes in Sarajevo knows that hè will not end up on his own in a
manhole, but perhaps finally safe in Australia!

Translated on September 8,2000
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Scandal: who were snipers shooting on Sarajevo?

Investigation about the Seve case is entering its final phase. These days the Hague
investigators are looking for Sllobodanka and Slobodan Sakotic, the brother and
sister who as members of Seve shot from sniper rifles at Sarajevo and the
surrounding area following the orders of their bosses

Hague Investigators Collected Evidence That
Indicates That Bosniak Authorities Murdered
Their Own Citizens!
Slobodna Bosna's sources indicate that brother and sister Sakotic spent the last
two years in tsolation - their home arrest started after the former AID worker
Edin Garaplija revealed Information about Seve - They obviously left Bosnia-
Hercegovina just before the new trial of Edin Garaplja - Wartime biography of
brother and sister Sakotic is now an object of investigation of the Hague Tribunal

by SB investigative team

Slobodna Bosna, Sarajevo, Federation Bosnia-Hercegovina,
October 27, 2000

In a display of honesty seldom seen in these parts, Nijaz Durakovic explained that hè
had prepared all the documentation in connection with the case Alibabic-Alispahic,
photocopied and hid it in Vienna. "I also inforraed the Presidency about that. I wanted
to make sure that I won't be hit by a 'Chetnik sniper'," said Durakovic. An unpleasant
experience Prof. Durakovic had with "Chetnik snipers" while driving over the bridge
in the direction of the bar "Dva Ribara" was defmitely enough for caution. Several
months earlier a sniper bullet flew though the window of the room in the State
Hospital in which at the time gravely wounded deputy Prime Minister of the
government of Bosnia-Hercegovina, and today the leader of the SDP, Dr. Zlatko
Lagumdzija, was recovering. That happened on the day when, after being tied to the
bed for several days, Lagumdzija tried to get up and walk. Experts confirmed that the
bullet could not have come from the Jewish cemetery, or any Serb sniping positions.

The fact that these days the Hague investigators are focusing the investigation in the
case "Seve" on Slobodanka Sakotic and her brother Slobodan, indicates that
Durakovic's caution was justified, The two Sakotics were before the war distinguished
sharpshooters, and in "Seve" they were among the chief killers. They used sniper rifles
for the executions. The wartime biography of brother and sister Sakotic became the
object of investigation by the Hague Tribunal. The investigation indicates that the
Sakotics were mernbers of the group "Seve" and were ordered to shoot from sniper
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rifles at civilians and carry out executions in Sarajevo and around the city. For a while
the unit "Seve" was based in the base of the Special Police Unit. Asim Dautbasic was
in charge of coordinating its activities during the time the unit was based in the special
forces base.

When Nedzad Herenda's testimony given to the Hague investigators was compared
with the complaints of the Serb side about "interna! sniping" in Sarajevo and the list of
the members of "Seve", the investigation focused on the two Sakotics.

How was Zajko Killed?

"Seve" were founded by Alija Delimustafïc in May 1992. From the start the unit was
led and commanded by Nedzad Ugljen, while its "services" were used by Asim
Dautbasic, Jozo Jozic, Bakir Alispahic, and Enver Mujezinovic, and Fikret
Muslimovic and Jusuf Jasarevic from the Army leadership. "Seve' acted with
knowledge of the president of the presidency of Bosnia-Hercegovina, Alija
Izetbegovic. As Enver Mujezinovic arrived in Sarajevo from the headquarters of the
former Yugoslav Counter Intelligence Service (KOS) in Belgrade in May 1992, it is
very possible that the idea about this type of group actually came from him. "Seve"
were a sniper-terrorist group, made up from former KOS members, special forces
members from Nis, as was the case with the Bozic brothers, or recruited criminals,
among whom was also Nedzad Herenda. The group was formed based on the classic
KOS matrix, and time will show that its members and superiors were present on the
spot of all crimes that took place in the territory under control of the Army of Bosnia-
Hercegovina.

Precisely KOS had a custom of forming special units from members of "minority"
nations who as minorities, through psychological identity crisis, had an exaggerated
need to prove their loyalty. Based on that principle, former KOS officers in the Army
of the Republic of Srpska (RS) formed the tenth commando unit that was in charge of
thepersonal safety of General Ratko MIadic. Members of this unit, besides Serbs,
included Croats and Bosniaks and children from "mixed marriages". Trying to prove
their loyatry they were much more obedient and devoted fighters. The identical
principle was used in Sarajevo. "Seve" were created as a part of a wider project that
has a political, practical and legal segment. The political segment was expressed
through the idea of creation of a small Muslim state on a part of Bosnian territory and
perfectly corresponded to the goals of the KOS and SIS [Croat secret service]. The
unit was trained in the camps run by the SIS in Metkovic and in the Mujahedeen camp
in Pogorelica. lts services were at the same time used by people who were either
maintaining links with the KOS (Mujezinovic, Muslimovic), SIS (Ugljen, Jozic), or
peopie who advocated and worked on the formation of the MOS, the Muslim
Intelligence Service (Alispahic, Ugljen), The practical segment implied activities
against the "interna! enerny", therefore individuals who were viewed as an obstacle for
the creation of "an authoritarian, isolated statelet that would be ruled by several
powerful clans or families and in which crime and corruption would flourish," as at the
time former AID agent Edin Garaplija described political visions of Nedzad Ugljen.
Although formed in 1992 the terrorist group "Seve" was busiest during the crucia'i
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1993 when the Bosniak politica! leadership planned to proclaim the creation of a
Muslim state. Some of the "targets of attacks" were removed as opponents, and others
because they were unpleasant witnesses of projects in whose realization they were
unknowingly included. Among other, the individuals who were viewed as obstacles to
the project include Ibrahim Puric, the founder of the resistance movement in Zenica
whose assassins (sharpshooters) gave up their assassination attempt, and Safet Zajko,
since the Hague investigators among other are also investigating the murder of this
famous commander who was hit by a sniper bullet. Namely, the investigators are
treating Zajko's death as murder, rather than a death in combat.

Ibrahim Puric's Testimony

[brahim Puric, a former commander of the Patriotic League in Zenica, claims
that hè found out about "his assassination", which was supposed to take place in
1993, in 1995. "After two years the sniper who was supposed to kul me came to
see me and gave me a statement that hè would, if necessary, repeat in a trial, and
the bullet with which hè was supposed to kill me. He told me: 'This is the bullet
with which I was supposed to kill you'. The order came from the then
commander of the Third Corps Enver Hadzihasanovic. Some politicians also
participated in the decision about the assassination. Later I found out that there
were certain disagreements between them. The goal of the assassination was to
remove the commanders who fought for the liberation of occupied territories,"
says Puric. He further explains that the people who were supposed to carry out
orders were told to capture him and to kul him in case hè resisted arrest. "Of
course they knew that I would not voluntarily go with them, nor would my
bodyguards allow them to arrest me so that murder was the expected outcome of
the action," hè says. Slobodanka Sakotic arrived in Zenica in the spring of 1993.
She had left Sarajevo together with General Enver Hadzihasanovic. By the way,
she was a close friend of the general. Late April and early May 1993 were set
aside for the formation of the joint command of the Army of Bosnia-Hercegovina
and the HVO with headquarters in Zenica. Someone (Hadzihasanovic or Vehbija
Karic, who was in charge of finding accommodation for the people from the
planned joint command of Army of BH and the HVO) arranged that Sakotic stay
in the building of the National Theater, where senior army officials from
Sarajevo were also staying. Based on whose order, why and how, a "Seve"
sharpshooter, Slobodanka Sakotic, was found accommodation in the te m po ra ry
Army Staff headquarters can only be explained by Hadzihasanovic, Karic, or
herself. We have obtained from several sources the explanation that she left
Sarajevo as a member of the shooting team that was supposed to compete in the
Mediterranean Games in the French town of Montpellier. "Slobodanka was a
member of the special Police unit, but she practiced in Zenica and was getting
ready for the Mediterranean games," says Colonel Vehbija Karic. In late April
several members of the Bosnian national shooting team left Sarajevo and rame to
Zenica. They went to Mediterranean Games in Montpellier, but their departure
to the competition was prevented by the clashes with the HVO that had
culminated those days in central Bosnia. However, "Slobodanka was not a
member of the team. She was perhaps supposed to participafe in some other
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competitions," says one of the members of the Bosnian national team that was
supposed to compete in the Mediterranean Games.

When we reminded Colonel Vehbija Karic that hè had been seen at that time in Zenica
with Ms. Sakotic, hè explained: "If someone saw me, than that could have only taken
place in April 1993, when I was sitting with Slobodanka in Zenica in Hotel Metalurg.
We set with people from East Bosnia. That was the first time Sefer came to Zenica".
Participants in that meeting claim that exactly Colonel Karic introduced Ms. Sakotic to
this company sitting in "Metalurg" that was later, based on the wishes of the host,
moved to a private home in Zenica. True, none of the participants in the meeting could
remember what was Ms. Sakotic's function at a meeting that discussed the situation in
East Bosnia. When we asked General Halilovic whether hè remernbered Ms. Sakotic
from nis visit to Zenica, hè responded: "I remember her because of one very simple
reason. It was about lam, someone knocked on the door, very quietly. I decided that
the person knocking on the door was doing that to make sure that people from the
neighboring rooms could not hear him. When I opened the door, Ms, Sakotic was
standing there. She said that she knew that I was a smoker and had come to ask for a
cigarette. I probably raised my voice when I said that it was impolite to knock on
someone's door so late at night, as people from nearby rooms started opening doors
and turning lights on... I never saw her again in Zenica," says Halilovic. "I met her in
the street in Sarajevo in 1996, when she told me that it's too bad she and I had missed
such a good chance. Of course, to this day I haven't fïgured out what that was
supposed to mean."

From Any Point of View

After the missed chance to kill Halilovic in Zenica in 1993, his case was set aside for
later. In June 1993, in Sarajevo the action named "Seva" was carried out in Sarajevo.
The action was essentially a showdown with Musan Topalovic, Ramiz Delalic, Ismet
Bajramovic and Halilovic. Halilovic was supposed to be "removed" by a planted
bomb, while initially the plan was to deal with the "rebellious units" outside Sarajevo.
The organizers were waiting for a suitable moment to pull these units out of Sarajevo.
On July 7, 1993 (the same day [zetbegovic wrote to Owen, worried about increasingly
powerful and loud elements in the public opinion) out of "Seve" members, usually 15
to 20 of them, because of the secret character of the action, the assassination attempt
on the Chief of Staff of the Army of BH, only three were chosen this time. Dragan
Bozic, Nedzad Herenda, and Makedonac [Macedonian] (an expert for explosives)
planted under the balcony of General Halilovic's apartment a bomb that was supposed
to be remotely activated "after a sighting of the target". The leader of this group was
Nedzad Ugljen, while the action was planned and approved by Bakir Alispahrc, Enver
Mujezinovic, and Nedzad L/gljen, and in front of the Army of BH, Fikret Muslimovic
and Jusuf Jasarevic. A former ADI agent Edit Garaplija says: "'Seve' conducted
systematic surveillance of thé target, in this case General Halilovic, and his telephone
conveisations. 'l'hey hadpreparecl several versions of the assassination and in the end
they picked this one... However, lucky chance and Halilovic's delay in going home,
saved his life." Within the same action Ismet Bajramovic was hit by a sniper bullet in
Sarajevo on September 26, 1993. "l was wounded while ! was sitting with rny friends
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in a house courtyard in Ciglane district. No one heard the shot and the bullet hit me
below the armpit, in the direction of the heart... I've heard about the story that Nedzad
Herenda shot at me. Of course, l've thought about that. Herenda came in mid 1994 to
Germany to ask for my assistance in acquiring a jeep for the special Police unit. I had
received information about nis as the assassin from various sides and from the most
senior posts in our govemment. Perhaps because of such people, I keep my conclusion
about Herenda for myself. If I link those for whom Herenda worked and those who
secretly ratted on him, I can make my own conclusions," Bajramovic said in august
1997, a day before Edin Garaplija identified Herenda as the assassin. The showdown
with the members of the Ninth and Tenth Mountain Brigades also started with sniping.
This showdown was staged by Bakir AUspahic and Nedzad Ugljen on the one side,
and Jusuf Jasarevic, Fikret Muslimovic, and Enver Mujezinovic on the other. "They
set up pairs, two 'Seve' sharpshooters in each, who were supposed to provoke clashes.
At first they shot at the members of Caco's brigade, and then on the members of the
joint forces of the Police and the Army. I remember the murder of two guards in front
of Caco's headquarters, who were immediately hit by 'Seve' snipers," said the former
AID agent Edin Garaplija, describing the events that took place on October 26, 1993.
Bakir Izetbegovic (for no particular reason as hè was not even mentioned in the
article) reacted to this statement, published two years ago in Slobodna Bosna. "You
claim that I supported Nedzad Herenda who, according to your claims, shot at the
same time at Caco's soldiers and at the military police in order to provoke chaos in the
surrounded Sarajevo, and ail of that with the knowledge and support of the state
leadership!?!" says among other Bakir Izetbegovic in his reaction. However,
documented communication recordings indicate that, after at the start of the October
action "Seve" snipers killed two of his guards, Caco demanded to be allowed to talk
with the President and teil him that someone was needlessly shooting at his troops.
This was a signal for the head of the Military Security Department, Jusuf Jasarevic, to
send a team of Military Policemen to attack Caco's unit. In that attack, "Seve" again
shot also at the Military Police. The result of the action: more than 500 arrested and
unknown number of casualties. None of the arrested individuals was tried for the
crimes in Grabovica while those responsible for the crimes in Kazani were sentenced
to syrnbolical prison sentences, all of which indicates that they were not arrested
because of Kazani or Grabovica.

Slobodanka Does Not Live Here Anymore

"Siobodan and Slobodanka do not live in Sarajevo anymore. They got
disappointed a lot and left," was the response we got in the Sakotics' residence a
few days ago, confirming the information that the brother and sister Sakotic
have recently left the city. It seems they left for good, if it is true that their new
address is somewhere in Australia. "They do not practice that sport anymore.
They do not want to talk about that," we've been told in the Sakotics' residence.
Slobodanka Sakotic was a member of the youth national team of Bo&nia-
Hercegovina that in 1992 won the title of the ehampion of Yugoslavia. She was a
talented sharpshooter, whose specialty was shooting from a handgun. Her
brother Siobodan was afso a sharpshooter, but his sport achievements were far
below those of his sister. The brother and sister Sakotic were early in the war
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mobilized in the special Police unit and together with other mobilized
sharpshooters sent to a sniper training in the sports center Zetra in Sarajevo.
They were trained by the coach Zdravko Miiutinovic, a former member of the
Yugoslav national shooting team who would later be transferred to the counter-
sabotage department of the state Police (Miiutinovic was a member of the team
that after the planting of a bomb under the balcony of General Halilovic's
apartment wrote a fake report that claimed that the explosion was a resttlt of a
grenade fired from the Serb positions). "I never shoot at civilians, only at persons
in uniform," Slobodanka Sakotic used to say to her friends during the war when
they inquired about her activities. She said the same when as a distinguished
fighter she appeared in 1992 on the state TV. During 1992 she held the front in
Stup as a sniper. Later she was transferred to the city, on the positions towards
Grbavica. She was wounded in the war. Slobodanka, a former champion
sharpshooter, after the war did not enter even the wider selection for the national
team. She stopped her involvement in sport. Representatives of the Republic of
Srpska who collaborate with the Hague Tribunal are trying to prove that "Seve"
were used for "internal sniping at targets in Sarajevo" (they claim that 120
individuals were killed in that manner), buy which, of course, they are trying to
remove some of their guilt for the siege of Sarajevo. "However, it is difficult to
prove that," they explain, "but we will try to provide indirect evidence, using the
testimony of individuals who saw Slobodanka Sakotic at certain time and certain
place, when deaths from sniping occurred". Our sources say that the brother and
sister spent the last two years iin isolation, without contacts with anyone and
"covered" by AID agents. Theür house arrest started after the former AID agent
Edin Garaplija revealed the story about "Seve". Obviously they left the country
just before the start of the new trial of Edin Garaplija. According to one version
they are stil! in Sarajevo, hiding under fake identities... But that would be too
much for an already murky wartime spy story.

Translated on May 4, 2001
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Datum 12 juni 2006

Ons kenmerk Dis/2006011892

Onderwerp Ambtsbericht nav verzoe Telefoon (070J

Fax (070)

Oe •IHfeneeft me' de brief van 10 mei 2006, kenmerk 06-000600, (zie bijlage) bij de MIVO een verzoek
ingediend om technische expertise van de MIVD. Meer specifiek luidt de vraag vast te stellen ofl

fin het kader van het verzoek maak ik op grond van artikel 38 van de Wet op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 melding van het volgende.

Bij beanlwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.
2Ü06011892



Ik verzoek u dit ambtsbericht door te geleiden naar-

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

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN DEFENSIE
vc

fflF\

ngen- en Veiligheidsdienst
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Landelijk Parket Openba^f Mi; i

14 juni 2006
Dis/2006012387
Ambtsbericht

Naar aanleiding van hei advies met kenmerk 06/0010175 van de4|HHHB&aaR ik °P yond van artikel 38
van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 melding van het feit dat uit betrouwbare bron het
volgende is vernomen omtrent een incident dat op 11 februari 2006 bij een militaire controlepost ir^mheeft
plaatsgevonden.

in de ochtend van 11 februari 2006 om 05.11 uur lokale lijd reed (-ef<40MflMHMHIBk"' westelijke
richting op een controlepost af met eer- snelheid van 25 to 35 mijlen per uur, De betreffende controlepost 'tg! op
33 km ten zuiden '-'̂ <!AMMfc gelegen in hè! midden vangen De bemanning van de eenheid vuurde in de
iucht met klein kaliber toen de auto de post op 750 meter was genaderd, met de bedoeling de auto ie doen
stoppen. Oe auto reed echter door. Toen de aulo zich op ongeveer 650 meter afstand van de controlepost
verwijderd was, vuurde de eenheid nog eens met klein kaliber- De aufo reed wederom door. Op een afstand
van 400 meter vuurde de eenheid twee 5,56 millimeter kogels af op de zijkant van het naderende voertuig. De
auto zette zijn koers met onveranderde snelheid voort. Toers de auto de controlepost op 300 meter genadere
was trachtte de eenheid de auto uit te schakelen door twee kogets van 7 62 mm af te vuren op de
passagierszijde van de voorkant van ds auto, Eén van de kogels kaatste echter af en raakte de bestuurder var-
de auto. Hierdoor kwam de aufo tot stilstand. Öe bemanning van de controlepost schade in dat. ds man
mogelijk ernstig gewond zou zijn. Daarop werd de man middels luchttransport overgebracht aar een ziekenhuis
irj0BBH0Öaar bleek de situatie van de rnan minder ernstig dan verwacht, Zijr» siasus als gewonde werd
daarom naar berieden bijgesteld, van t>ser ernstig gewond, naar ernsiki gewond.

De man verklaarde dat hij urt Nederland kwam en van^BIBpefkomsi was. Voorts verklaarde n ij dat hij
famttteleden bezocht. !n de auto van de man werd aen^̂ HMh een Nederlands paspoort gevonden. Hst

fjgjff&afioort stond op naam ''•-•''̂ BHHHHMI ̂ 6t Nederlandse paspoort droeg de naarn i
Oaouad, stamnaam Al Azzawi. in beide paspoorten was de weergegeven geboortedatum j
Daarnaast werden in de auto 20 Amerikaanse dotters, 37 Turkse Lïra. eest ha<*afechnft va» de t»ank van Syrië
en een kentekoripiaat gevonden, fttói riunriroef y'onb^kenit/onhekenrj.

r*



a «r van uit u hiermee voldoende Ie hebben ueïnformeerc, Mei vragen omtrent ciezft
n uitje iot ITS) wondeo.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN DEFENSIE
voor deze.
De Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Generaal-majoor
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Ons kenmerk OtS/^2. OOb ö t 3 f

onderwerp Ambtsbericht mbt

Hierbij maak ik op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
melding van het volgende.

De MIVD is het volgende bekend geworden omtrent de justitiële antecedenten van de<

k (hierna: betrokkene).

Betrokkene is op 23 maart 2006 wegens overtreding van de Opiumwet (voorhanden hebben van een
gebruikershoeveelheid softdrugs), gepleegd op 28 januari 2006, veroordeeld tot een geldboete van
€ 50,- subsidiair 1 dag hechtenis.

Dit feit is geen reden geweest de verklaring van geen bezwaar niet te verstrekken.

Gelet op het stringente rechtspositionele beleid van Defensie ten aanzien van drugs heb ik gemeend
u van het bovengenoemde feit op de hoogte te moeten stellen.

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

De, 'eiligheidsdienst
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Dis/2006012577
Ambtsbericht Telefoon (070)

Fax (070,

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.

Uit betrouwbare bron is vernomen dat ̂ en^jjjfjjf^ en een Nederlander plannen voorbereiden voor een
drugslevering van 3 ton (waarschijnlijk cocaïne). Hiertoe heeft in mei 2006 tussen betrokkenen een ontmoeting
plaatsgevonden irflflMHMBMMfcTevens zijn enkele anderen bij de planning betrokken of hebben in
ieder geval kennisvan de op handen zijnde operatie. Hiertoe behoren eenjU^Een enkele betrokkenen

gepland hebben op 10 en 20 mei 2Q06^jjjf^s bereikbaar op telefoonnummer (

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

Hoogachtend,

DE MINISTERVAN DEFENSIE
voor deze,
Direqfeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

peneraal-majoor
2006012577

Bij beantwoording datum, ons kenmerk sn onderwerp vermelden.
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Ministerie van Dafensls
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Afdeling Juridische Zaken
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Postadres:

MPC58B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensie.nl

Telefoon (O'

Fax (070

Hierbij maak ik op grond van artikel 38 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 melding var
gegevens met betrekking tot een Kroatische crimineel die zou zijn uitgeweken naar Nederland die miei k va
belang z.jn voor de opsporing of vervolging van strafbare feiten

200S013159

Bij beantwoording datum, ons kenmerk er> onderwerp vermelden.



Ik verzoek u dit ambtsbericht door te geleiden naar de<

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

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN DEFENSIE
voor deze,

jr Militaire Inlichtioöeff- en Veiligheidsdienst

Generaal-majoor
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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.

^̂ IHHMMHBMMIMMMMMriHBHMHr'hBëft op 21 maart 2006 wegens overtreding van de
Opiumwet (synthetische drugs), gepleegd op 12 oktober 2005, een transactie gekregen ter h.oogte van €
250,-.

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 (wnd)
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Datum 12 SEP 2005
Ons kenmerk Dis/ 'ÜOolö'

Onderwerp Ambtsbericht mbt i

Naar aanleiding van het verzoek om aanvullende informatie bij het ambtsbericht van 2 maart 2005 met
betrekking t̂ pHMBBBHVHHMVBMIIIghierna: betrokkene) deel ik u op grond van artikel 36
van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in het kader van beveiligingsbegeleiding het
onderstaande mede.

Uit het veiligheidsonderzoek dat geleid heeft tot het eerdere ambtsbericht bleek dat op het woonadres
van betrokkene een aantal personen stond ingeschreven die niet feitelijk op dit adres woonden.
In het vorige ambtsbericht werd aangegeven dat betrokkene in ieder geval van een tweetal van deze
personen een vergoeding van € 50,- per maand ontving.

In het kader van genoemd veiligheidsonderzoek heeft betrokkene omtrent deze twee personen verklaard
dat hij ze kende vanuit een buurthuis in dê HHHHJfeen dat hij tafelvoetbal met hen speelde.
Betrokkene heeft voorts verklaard dat deze personen aan hem hadden gevraagd of ze bij hem
ingeschreven konden staan. Betrokkene heeft aangegeven dat hij genoemde personen gemachtigd heeft
om zich te faten inschrijven op zijn adres, terwijl ze feitelijk niet op zijn adres woonden.

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

DE MINISTER VAN DEFENSIE

Veiligheidsdienst
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Onderwerp Ambtsbericht mbt i

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

•̂HIHHMBIQpop 6 mei 2006 is aangehouden terzake van rijden onder invloed. Bij deze
aanhouding heeft betrokkene verklaard dat hij 1 gram cocaïne had gebruikt. Betrokkene is terzake van
het opiumfeit niet veroordeeld. Evenmin heeft betrokkene daarvoor een transactie 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 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. „„

Veiligheidsdienst
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Frederikkazeme, Gebouw 32
van der Burchlaan 31

Postadres:
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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.

op 21 juJi 2004 wegens overtreding van de Opiumwet {het voorhanden hebben van softdrugs),
gepleegd op 26 mei 2004, een transactie heeft gekregen ter hoogte van € 45,-.

van

Genoemd feit heeft niet geleid tot intrekking van de verklaring van geen bezwaar. De reden hiervoor
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
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

Militair» Inlichtingen-en

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:

FrederiKkazeme, Gebouw 32

van der Burchlaan 31

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.

van de Opiumwet (het voorhanden hebben van een gebruikershoeveelheid synthetische drugs), gepleegd
op 27 april 2006, een transactie heeft gekregen ter hoogte van € 300,--.

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.

Ptv. Directeur Militaire Inlichtingen- en VeifigheidjdJÉ
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Ministerie van Defensie

Militaire inlichtingen, en
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Frederikkazeme, Gebouw 32

van der Burchtaan 31

Postadres:

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag
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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.

•̂••••MMMHP̂ IO april 2002 wegens overtreding van de Opiumwet (synthetische drugs),
gepleegd op 6 april 2002, een transactie heeft gekregen ter hoogte van € 250,-.

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.

Plv. Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
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Bezoekadres:

Frederikkazeme, Gebouw 32

van der Burchlaan 31

Postadres:

MPC 58 6

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensie.nl

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

Uit het veiligheidsonderzoek is naar voren gekomen dat de marinier algemeen̂ MMBBHM*

Opiumwet (synthetische drugs), gepleegd op 27 november 2004, een transactie heeft gekregen
ter hoogte van € 240,-.

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.

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

www.defensie.nl

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

(̂hierna: betrokkene), werkzaam bij uw
onderdeel, heeft verklaard dat hij in de twee jaar voorafgaand aan november 2004, twee maal cocaïne
heeft gebruikt en 10 tot 20 keer XTC-pillen heeft geslikt. Tevens heeft betrokkene verklaard soms
softdrugs te gebruiken.

De hiervoor genoemde 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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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.

aangehouden in verband met het gebruik van harddrugs op het toilet van een discotheek. Deze
aanhouding heeft voor betrokkene niet geleid tot een veroordeling, een transactie of enig ander justitieel
antecedent.

Betrokkene heeft bij zijn aanhouding verklaard meerdere malen in het verleden drugs te hebben gebruikt.

Genoemde 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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