
Aan

i.a.a.

Defensie

Commandant 200 Bevoorradings- en Transportbataljon
Generaal-majoor Kootkazerne
MPC 37 F

Postbus 59
3886 ZH Garderen

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

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen-en

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:
Frederikkazerne, Gebouw 32
van der Burctilaan 31
Postadres:
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensle.nl

Datum

Ons kenmerk

Onderwerp

Beveiligingsautoriteit Defensie
Gebouw E
Postbus 20701
2500 ES 's-Gravenhage

(UFEB2009
DIS2009000225
Ambtsbericht m.b.t. chauffeur soldaat,

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.

Transportcompagnie te Garderen, heeft in 2004 een transactie van € 75,-- aanvaard wegens rijden onder
invloed, strafbaar gesteld in artikel 8 lid 2 aanhef en sub a van de Wegenverkeerswet 1994. Betrokkene
heeft in 2006 een transactie aanvaard van € 220,- wegens rijden onder invloed, strafbaar gesteld in
artikel in 8 lid 3 aanhef en sub a van de Wegenverkeerswet 1994, In 2007 heeft betrokkene een
transactie in de vorm van het doen van afstand aanvaard wegens overtreding van de Opiumwet.

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

Plaatsvervangend Di nlichtingen- en Veiligheidsdienst

Brigade-Generaal



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

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

wvmw.defensie.nl

Datum

Ons kenmerk

onderwerp
DIS2009003732

Ambtsbericht m.b.ti

Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 deel ik u het volgende
mede.

Uit i i gebleken dat de heer
iwonende te

aannemen van de identiteit van de heer
verkregen.

In de uitspraak van de arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage van<
gegevens van de geboorteakte van betrokkene als volgt vastgesteld;

Geslachtsnaam en voornamen betrokkene
Dag en plaats van geboorte
Geslachtsnaam en voornamen vader
Geslachtsnaam en voornamen moeder

Voor additionele informatie verzoek ik u contact met mij op te nemen.

Plaatsvervangend Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

geboren op
door het valselijk

'litiek asiel in Nederland heeft

zijn de

Brigade-Generaal



l.a.a.

l.a.a.

Defensie

Commandant LOK Koninklijke Marechaussee
Bureau Integrale Veiligheidszorg

MPC 39 A
Postbus 9019

7300 EA Apeldoorn

STAF Commandant Koninklijke Marechaussee
Juridisch Casemanagement
Koningin Beatrixkazerne
Postbus 90615
2509 LP Den Haag

Beveiligingsautoriteit Defensie

Gebouw E
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- »n

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:

Frederikkazeme, Gebouw 32

van der Burchlaaii 31

Postadres:

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Oen Haag

wvra.defensls.nl

ARCHIEF ACf V

Datum

Ons kenmerk

Onderwerp

1 O MRT 2009
DIS2009000222
Ambtsbericht m.b.t.

Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 deel ik u in het kader
van tfHBHHHHflhet volgende mede.

j, geplaatst bij het
Iheeft in 2007 een transactie van € 540,-

aanvaard wegens overtreding van de maximum snelheid (65 tot 70 km/h), strafbaar gesteld in artikel 21
aanhef en sub a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

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

Plaatsvervangend Directeur Militai ,gen- en Veiligheidsdienst

Brigade-Generaal



Aan

l.a.a.

l.a.3.

Defensie

Defensie Materieel Organisatie
t.a.v. Directeur Directie Logistieke Bedrijven
MPC 58 A
Postbus 90822
2509 LV Den Haag

Algemeen Goederen Bedrijf
AFDOG t.a.v. STOOAZ
MPC 39 P
Postbus 9019
7300 EA Apeldoorn

Beveiligingsautoriteit Defensie
Gebouw E
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:

f rederikkazeme, Gebouw 32

van «ter Burehtaan 31

Postadres:

MPC 58 6

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defsnsle.nl

Datum 1 O MRT 2009

Ons kenmerk DIS2009000221

Onderwerp Ambtsbericht m.b.t. de l

Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 deel ik u in het kader
van beveiligingsbegeleiding het volgende mede.

De 'r, geplaatst bij de
heeft in 2005 een transactie van 100 uren werkstraf aanvaard wegens overtreding van de

Opiumwet (hennepteelt).

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

Plaatsvervangend tingen- en Veiligheidsdienst

Brigade-Generaal



Aan

l.a.a.

l.a.a.

Defensie

Commandant 12 Infanteriebataljon Regiment van Heutsz

MPC 43 A

Postbus 9208
6800 HK Arnhem

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

Beveiligingsautoriteit Defensie
Gebouw E

Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:

Frederikkazeme, Gebouw 32

van der Burchlaan z\:

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensle.nl

Datum

Ons kenmerk

Onderwerp

10-MRT2009
DIS2009000220
Ambtsbericht m.b.t.i

Op grond van artJkel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 deel ik u in het kader
van beveiligingsbegeleiding het volgende mede.

De,

Opiumwet (heroïne/cocaïne).
3n transactie van 20 uren werkstraf aanvaard wegens overtreding van de

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

Plaatsvervangend Directeur icfotingen- en Veiligheidsdienst

Brigade-Generaa/



'•a >a.

ARCHIEF ACIV

Dienst Vastgoed Defensie Directie Zuid
t.a.v. dhr. ,
Spoorlaan 1 75
MPC 71 D

Postbus 41 2
5000 AK Tilburg

Beveiligingsautoriteit Defensie
Gebouw E
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Defensie

Ministerie van Dafensle

Militaire Inlichtingen-en

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:

Frederikkazerne, Gebouw 32

van der Burchlaan 31

Postadres:

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensle.nl

Ons kenmerk

onderwerp

1 O MRT 2009
DIS20090Q0219

Ambtsbericht m.b.t. de heer<

Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 deel ik u in het kader
van beveiligingsbegeleiding het volgende mede.

Directie Zuid, heeft in 2007 een transactie van € 135,— aanvaard wegens overtreding van de Opiumwet
(synthetische drugs).

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

Plaatsvervangend Directeur Veiligheidsdienst

Brigade-Generaal



Aan

Defensie

CZSK KM Stafbureau Repos

MPC 10A
Het Nieuwe Diep 12-14
1781 AC Den Helder

CZSK KM Afdeling Juridische Zaken

Kazerne Willemsoord
Rijkszee- en Marinehaven 1
1781 ZZ Den Helder

Beveiligingsautoriteit Defensie
Gebouw E
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:

Frederikkazeme, Gebouw 32

van derBurchlaan31

Postadres:

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensie.nl

Ons kenmerk

onderwerp

1 g MRT 2009
DIS2009000218

Ambtsbericht m. b.t. matroos

Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 deel ik u in het kader
van beveiligingsbegeleiding het volgende mede.

Dienst Duik- en Demonteergroep Koninklijke Marine, heeft in 2004 een transactie van € 390,-- aanvaard
wegens overtreding van de Opiumwet (synthetische drugs).

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

Plaatsvervangend Directeur •eJnlichtingen- en Veiligheidsdienst

Btiyade-generaal



Aan

l.a.a.

ARCHIEF ACIV

Commandant 400 Geneeskundig Bataljon
MPC 37 A
Postbus 650
3850 AR Ermeto

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

Defensie

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.rtl

l.a.a. Beveiligingsautoriteit Defensie
Gebouw E
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Oafum 1 O MRT 2009

Ons kenmerk DIS2009000217

Onderwerp Ambtsbericht m.b.t. soldaat

Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 deel ik u in het kader
van beveiligingsbegeleiding het volgende mede.

De soldaai 'geboren op
|n 2007 veroordeeld tot € 390,- geldboete subsidiair 7 dagen hechtenis en 6

maanden ontzegging van de rijbevoegdheid voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren wegens rijden
onder invloed, strafbaar gesteld in artikel 8 lid 3 aanhef en sub a van de Wegenverkeerswet 1994.

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

Plaatsvervangend DirecJeyrMilifc gen- en Veiligheidsdienst

Brigade-Generaal



Aan

ARCHIEF ACIV

Commandant Vliegbasis Gilze-Rijen
MPC84A
Postbus 49
5120 AA Rijen

Stafgroep Juridische Zaken
Breda - HKCLSK Prinsenbeek
Luchtmachtplein 1
4822 ZB Breda

Defensie

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:

Frederikkazerne, Gebouw 32
van der Burchlaan 31
Postadres:

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Oen Haag
www.defensie.nl

l.a.a. Beveiligingsautoriteit Defensie
Gebouw E
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Datum 1 O MRT 2009

Ons kenmerk D1S2008028119

Onderwerp Ambtsbericht m.b.t. sergeant^

Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 deel ik u in het kader
van beveiligingsbegeleiding het volgende mede.

De sergêantlHHHpHHI geboren op^gffffjj^fi^jf.gep\aa^ibti het Defen%
Helikopter dbmmando PVE Brandweer 931 Squadron te Vliegbasis Gilze Rijen, heeft in 2005 een

' van € 330,-- aanvaard wegens overtreding van de Opiumwet (synthetische drugs).

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

Plaatsvervangend Directeur Mili ,gen- en Veiligheidsdienst



Aan

Datum

Ons kenmerk

Onderwerp

Defensie

De Landelijk Officier van Justitie

Openbaar ministerie Landelijk Parket
Postbus 395
3000 AJ Rotterdam

6 april 2009
DIS2009008491
Ambtsbericht inzake personalia van een viertal personen

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zaken

Bezoekadres:
Frederikkazerne
Van der Burchlaan 31
Postadres:
MPC58A
Postbus 20701
2500 ES Oen Haag
Nederland
www.defensie.nl

Telefoon
MDTN

Geachte l

Op grond van artikel 38 van de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2002 deel ik u naar
aanleiding van de door u aan mij verstrekte brief van 27 februari 2009 van de heer̂ mP
d̂ HHIHHPier van Justitie, team Nationale Recherche waarin hij naar aanleiding van een lijst
van personen f

De Militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst heeft in 1995 een veiligheidsonderzoek verricht naar

Van de overige drie personen zijn deze gegevens niet bekend.

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

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN DEFENSIE
Voor i

r a •
aire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst,

2009008491

Bij beantwoording fatum, o/is kenmerk en onderwerp vermelden.

Pagina 1/1



Aan

Datum

Ons kenmerk

Onderwerp

Defensie

De Landelijk Officier van Justitie

Openbaar ministerie Landelijk Parket
Postbus 395
3000 AJ Rotterdam

6 april 2009
DIS2009008376
Ambtsbericht inzake de heer l

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zaken

Bezoekadres:
Frederikkazeme
Van der Burchlaan 31
Postadres:
MPC 58 A
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
Nederland
www.defensie.nl

Telefoon +31 70 4419114
MDTN (501) 1 91 14

Geachte heer<

Op grond van artikel 38 van de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2002 deel ik u naar
aanleiding van de door u aan mij verstrekte brief van 6 maart 2009 van mw. j
officier van Justitie te Lelystad inzake het onderzoek naar de moord/doodslag op de heeM
^mfehet volgende mee.

De Militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst heeft geen contact onderhouden met de heer flD

andere gronden heb ik evenmin kunnen vaststellen.

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

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN DEFENSIE
Voor dgze,

Inlichtingen- en Veiligheidsdienst,

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.

Pagina 1/1



Defensie

Aan De Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding
Landelijk Parket Openbaar Ministerie

Postbus 395
3000 AJ Rotterdam

Datum 6 april 2009
Ons kenmerk DIS2009008490
onderwerp Ambtsbericht

KOPIE

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst

Afdeling Juridische Zaken

Bezoekadres:

Frederikkazeme, 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,

Op basis van uw verzoek d.d. 3 maart jl. doe ik u hierbij op grond van artikel 38 van de Wet op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 de door u gevraagde gegevens met betrekking tot Bosnië-
Herzegovina toekomen.

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 jieze

iitaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.



Militaire Inlichtingendienst
Koninklijke Landmacht
Sectie Inlichtingen
Nr:33960/4/141295

SUPINTREP

MUJAHEDIN IN BOSNIË-HERZEGOWINA



INLEIDING

l- Hxriahedin is oorspronkelijk de benaming van islamitische
fundamentalisten. In Bosnië-Herzegowina wordt deze benaming
gegeven aan buitenlandse vrijwilligerscrroepen, afkomstig uit
landen als Afghanistan, Pakistan, ^jjfff Algerije, Saoedie
Arabië, Libië, Koeweit en Turkije. Daarnaast zijn er ook
Bosnische moslims die deze benaming dragen. Hierdoor lopen de
schattingen van het aantal Mujahedin-strijders nogal uiteen.

De Mujahedin zijn aan de volgende kenmerken te herken-2,
nen:

a. zij onderscheiden zich in de strijd door fanatisme
en persoonlijke (opofferende) moed;

b. ze hebben een variëteit aan uniformen en ze dragen
veelal ook een hoofddoek en/of een groene hoofdband
met Arabische opschriften (zie afbeeldingen l, 2, en
3);

c. de Mujahedin treden veelal op in kleine verbanden
van compagniesgrootte als een soort Special Forces,
waarbij wreedheden tegen hun "tegenstanders" niet
ongewoon zijn. Vermoedelijk tolereert de regering
uit politieke overwegingen de aanwezigheid, en in
zekere mate het optreden van do Mujahedin, omdat de
regering hulp en financiële ondersteuning krijgt van
islamitische landen.

3. De verhouding van de Mujahedin met de bevolking is
veelal gespannen vanwege de verschillen in opvatting over
religieuze, culturele en ideologische aangelegenheden. Ook is
er sprake van onderlinge spanningen tussen de diverse Mujane-
din~verbanden.

4. De Mujahedin zijn verdeeld over vijf min of meer her--
kenbare organisaties:

a. Mu j ahedin-eenheden van de ABiH-stri jdkrachten;

b» het islamitische legioen;

c. buitenlandse huurlingen;

d. het islamitische netwerk;

l -



a- Zenica;

b- Pazaric;

c.

d.

. van Visoko. Hier wordt door
ai een

de Bosnische

2ijn hooMkwartier in

2 -



c.

Zenica;

(3) het derde bataljon heeft zijn hoofdkwartier in
hotel Stretno in Kakanj. Daar bevindt zich ook
een SPF-eenheid met de naam "Plavo Soko" (Blau-
we Valk) die is ingedeeld bij het derde batal-
jon;

(4) het vierde bataljon heet waarschijnlijk "Zelena
Legija" (Groen Legioen) en heeft zijn hoofd-
kwartier in Magla j. De commandant van het ba-
taljon is Zeljko Veric;

(5) Vikecevici is een eenheid die bestaat uit ver-
schillende specialisten uit Sarajevo en vormt
waarschijnlijk ook een subeenheid van 7 Brig.

De brigade wordt beschouwd als een Special Purpose
Forces-eenheid (SPF) en staat onder direct bevel van
de Generale Staf in Sarajevo. In het algemeen is de
brigade fanatiek en zeer gedisciplineerd. De brigade
opereert voornamelijk in midden Bosnië-Herzegowina
en heeft een belangrijke rol gespeeld bij de gevech-
ten om Vares, Fojnica, Vitez en Kiseljak.

8 (Muslimanska) Br ia. Een subeenheid van
3 (ABiH) Korps. De eenheid is in oktober 1993 voor
het eerst in Visoko waargenomen. Één van de mede-op-
richters was de burgemeester van Visoko/Breza, Kenan
Jusufbasic. De eenheid bevindt zich momenteel in de
omgeving van Tesanj. De bijnaam "Zuka Brigade" ont-
leent de eenheid aan de vorige commandant Alispago,
die de bijnaam "Zuka" had. De brigade heeft een
sterkte van ongeveer 1.000 man. Deze eenheid zou de
grootste eenheid zijn die uitsluitend uit Mujahedin
bestaat;

4 (Muslimanska) Ltinfbrig. Een subeenheid van
4 (ABiH) Korps. De commandant is Fikret Prevljak,
een charismatische leider die in april 1992 als lid
van een speciale politie-eenheid als eerste de ver-
dediging van Sarajevo organiseerde. Prevljak gaat
geheel zijn eigen gang en zelfs het ABiH-opperbevel
heeft weinig invloed op hem. Plaatselijk staat hij
bekend als de legendarische "commandant Fikret".
Gedurende de ontruiming van de berg Igman in oktober
1994 bleef hij zich, ondanks afspraken daarover
tussen de VN en het opperbevel van de ABiH, verzet-
ten tegen de controle door VN-eenheden;



d. 737 fMuslimanska) Ltbriq. Een subeenheid van
7 (ABiH) Korps. De eenheid komt oorspronkelijk uit
de omgeving van Ja jee en werd, na de val van Ja jee
eind 1992, geplaatst in de Lasva-vallei (ten zuiden
van Zenica) . De eenheid bestaat nu voor een groot
deel uit vluchtelingen en is gelegerd in de omgeving
van Travnik. De leden dragen zwarte T-shirts;

e. 1.5 5 (Mus l imanska) Bercrbr ig. Een subeenheid van 12
(ABiH) Divisie. Deze brigade is opgericht in de
zomer van 1992 met vluchtelingen uit het gebied
tussen Ban j a Luka en Travnik. Later werden ook leden
gerecruteerd uit de bevolking in andere delen van
Bosnië-Herzegowina; ook "Europese vrienden" maakten
deel uit van deze brigade. De commandant is Mustaf a
Fazlic en de chef staf is Mirza Lubenovic. Comman-
dant van het derde bataljon is Rasim Aleksik;

f. daarnaast zijn ongeïdentificeerde elementen/groepe-
ringen van Mujahedin, tot de ABiH behorend, op de
volgende locaties waargenomen:

(1) elementen/groeperingen, ingedeeld bij l (ABiH)
Korps:

(a) in de omgeving van Visoko;

(b) in Kondzilo;

(c) in Porijecani;

(d) in Visoko;

(e) in de omgeving van Pazaric.

(2) elementen/groeperingen, vermoedelijk ingedeeld
bij 3 (ABiH) Korps:

(a) in de omgeving van Zenica, in de plaatsen
Gornja Zenica7 Arnauti, Gardisce, Luka en
Zenica;

(b) in Zavidovici ongeveer 350 Mujahedin. Op
de weg van Zavidovici naar Maglaj tussen
Dolac en Bocinja waar ze met ongeveer 30
man een "checkpoint" bemannen;

(c) in Biljesevo, tussen Kakanj en Zenica: ca»
100 Mujahedin;



(d) in de omgeving van Tesanj, in de plaatsen
Jelah, Cerovac en Jablanica.

(3) elementen/groeperingen, ingedeeld bij 7 (ABiH)
Korps 2

(a) ten zuidwesten van Busovaca in Mehurici,
hier geven Arabische vrijwilligers les op
een school voor "oorlogs-wezen";

(b) in Guca Gora en in Travnik: 100 Mujahedin.

8. Het islamitische legioen (zie afbeeldingen 7 en 8) Deze
groepering bestaat uit goed gemotiveerde strijders, radicale
islamieten van de Djihad, Fis, Harnas en Hezbollah die zijn
opgeleid in Sudan, met een totale sterkte van ca. 300 man. Ook
radicale islamieten uit Afghanistan (Hekmatyar) en Sudan
(Tourabi) zouden deel uitmaken van deze organisatie. Bevel-
hebber van deze eenheid is Ahmed Sahib. Ze zijn doorgaans
georganiseerd in eenheden van compagnies grootte en voeren
opdrachten uit voor ABiH-eenheden in centraal Bosnië-Herzego-
wina. Deze vrijwilligers vormen vanwege de lichte bewapening
en de beperkte internationale en nationale steun niet de
grootste dreiging voor IFOR-eenheden,

9. Buitenlandse huurlingen. De maximaal 500 strijders zijn
voornamelijk afkomstig uit het Midden-Oosten en Noord-Af r ika.
Sommigen hebben gevochten in Afghanistan. De Bosnische rege-
ring heeft problemen met de controle over deze strijders. Deze
strijders zullen zeer waarschijnlijk, in strijd met de afspra-
ken gemaakt in het vredesakkoord, Bosnië-Herzegowina niet
verlaten. Zij hebben een enorme kennis van het terrein, ge-
vechtservaring en zijn goed getraind. Daardoor zullen deze
strijders een belangrijke terroristische bedreiging voor IFOR
vormen. De volgende groeperingen komen voor:

a. Guerrilla'ss Een slecht gedisciplineerde eenheid die
voornamelijk acties uitvoerde in de omgeving van Han
Bila. De commandant, van Turkse afkomst, zou de le-
den dwingen tot het leren van de Arabische taal. De
"Guerrilla's" vormen waarschijnlijk een subeenheid
van 306 Infbrig;

b. Zelena Lecrija: Naast moslims, Kroaten en Serviërs
zouden vele buitenlandse moslimstrijders, hoofdza-
kelijk afkomstig uit Pakistan en Afghanistan, deel
uit maken van deze eenheid. Deze groepering opereert
sinds juli 1993 in de Magla j - vinger;

c. Handzar Diviaila: (zie afbeelding 9) In dese Special
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De eenheid is opgeleid door veteranen uit Afghanis-
tan en Pakistan. De eenheid voelt zich verbonden met
de SS (Handschar) Divisie. Deze SS-eenheid was,
tijdens de Tweede Wereldoorlog, samengesteld uit
o.a. Bosnische moslims en werd ingezet in de strijd
tegen de Partisanen. De Handzar Divizija werd in de-
cember 1993 ten zuidoosten van de KiseljaJc ingezet.
Elementen van de eenheid zijn voor het laatst in
april 1994 gesignaleerd in de omgeving van Fojnica.
De eenheid staat onder leiding van Berilo Senad;

d. Rode fezzen; Deze eenheid is herkenbaar aan het
typische hoofddeksel, een opstaande, van boven plat-
te, muts, soms met een kwastje. Mogelijk een subeen-
heid van de Handzar Divizija;

é. Fatih: (zie afbeelding 10) Extremistische moslim-
groep uit de omgeving van Sarajevo. Deze eenheid be-̂
staat uit buitenlanders, waaronder Turken.

10. Het islamitische netwerk. Over dit netwerk is eigenlijk
weinig bekend. Zeer waarschijnlijk is dit een organisatie die,
met internationale en nationale steun, in staat is om guerril-
la-acties en terroristische activiteiten uit te voeren. De ca.
200 leden van deze groepering zijn waarschijnlijk zeer moei-
lijk als zodanig te identificeren. De taak en werkwijze van
dit netwerk zouden een grote bedreiging voor IFOR kunnen
betekenen.

a. Muslimanska Obrane Snaeye (MOS) (zie afbeeldingen 11,
12 en 13) Een rechts-extremistische elite die be-
schikt over twee opleidingscentra en een gevangenis.
Deze groepering ondersteunt o» a» de "Crni Labudovi"
en mogelijk de "Albanski Sandsak98 met geld, uitrus-



ting en training:

(1) Crni Labudovi; (zie afbeelding 14) De "Black
Swans" vormen een SPF-eenheid, waarschijnlijk
van compagniesgrootte (50-100 man). Zij komen
oorspronkelijk uit Sarajevo en zijn van 1993
tot 1994 gesubordineerd geweest aan 7 Brig/l
Korps. Waarschijnlijk vallen ze nu rechtstreeks
onder het hoofdkwartier van de ABiH in Saraje-
vo:

(a) zij zijn gespecialiseerd in partisanen—
oorlogvoering en worden in de moslim-ge-
meenschap als elite beschouwd. Leden van
deze eenheid begeleiden VIP's;

(b) de eenheid is waargenomen op diverse
plaatsen in noordoost Bosnië-Herzegowina
(Olovo, Kladanj, Zavidovici, Vares en Ze-
nica). In het oord Pogar (omgeving Vares)
bevindt zich in een voormalig hotel een
hoofdkwartier van de "Black Swans". Er
zouden hier ongeveer 60 leden van de groep
aanwezig zijn;

(c) in april '93 werd Hamza Ajanovic genoemd
als commandant van de eenheid. Hij wordt
aangesproken als "meneer Saad" en zou van
de lokale autoriteiten volledige vrijheid
van handelen hebben gekregen;

(d) het uniform is zwart, maar recent zijn ook
uniformen met camouflage-patroon waargeno-
men. Een herkenningsteken is de zwarte
zwaan met de tekst "Specijalna Jedenica Za
Posebne Namjene" (vertaald: speciale een-
heid voor bijzondere bestemming) . Het em-
bleem wordt gedragen op de mouw en staat
ook op de voertuigen van de groep. Het
hoofdkwartier zou beschikken over 8 è 10
terreinvoertuigen» In de Servische media
worden zij omschreven als notoire crimi-
nelen.

(2) Albanski Sandzak; Mogelijk een subeenheid van
"Crni Labudovi". De eenheid zou afkomstig zijn
uit Kosovo. De groep zou zijn laatste inzetge-
bied hebben gehad in de omgeving van Kresevo.



12. Naast bovenstaande groeperingen waren er, gedurende de
beginperiode van de oorlog ('91-'93), verschillende andere
strijdgroepen. Deze groepen waren meestal lokaal georganiseerd
en hadden doorgaans slechts lokale militaire of criminele
doelstellingen. Het is op dit moment echter onduidelijk in
hoeverre deze eenheden operationeel zijn. Het is gezien d©
aanstaande ontplooiing van IFOR goed mogelijk dat dit soort
groepen weer zullen ontstaan of opnieuw operationeel zullen
worden. Het gaat hierbij o.a. om:

a. Zuka (SF) Bricr; Deze eenheid bestaat uit ongeveer
100 moslims-strijders. Zij worden gevreesd om hun
vechtlust en zijn zeer toegewijd aan Zuka. De groep
heeft waarschijnlijk haar operatiegebied in de omge-
ving Jablanica - Konjie:

(1) Zuka Alispago was werkzaam op de staf van 8
Brig/1 Korps. Hij zou zijn opdrachten recht-
streeks hebben gekregen van voormalig ABiH-
commandant, Sefer Halilovic. Zuka is ongeveer
40 jaar en zou het aanzien van een generaal
genieten. Hij heeft het gebied in maart 1994
verlaten en bevindt zich in Turkije;

(2) de plaatsvervangend commandant van de groep,
Nihad Bojadzic (bijnaam Zuti) , nam vervolgens
het commando over. Hij is net als Zuka afkom-
stig uit Sandzak (grensgebied Servië en Monte-
negro) en heeft ook een criminele achtergrond.
De eenheid wordt, sinds 1995, "Izvidacko Diver-
zanski Bataljon" (verkennings- en diversieba-
taljon) genoemd. Bij een parade van deze een-
heid in Jablanica werden een 20mm snelvuurkanon
(M-55) , een vrachtauto met een 12,7mm mitrail-
leur, een vrachtauto met een 20mm kanon tegen
luchtdoelen (M-75), een pantservoertuig, ver-
schillende SOmm mortieren (M-57), verschillende
Slmm mortieren (M-31) en een 120mm mortier (M-
74) getoond;

b. Specilalni Odred za Poiebro Nanhono; Een eenheid
voor bijzondere opdrachten. Verschillende leden
hebben behoord tot de Zuka-groep. Zij bevinden zich
te Gornja Jasenica, 20km ten zuiden van Jablanica;

c. Zelene Beretke s Deze eenheid is goed bewapend en
gemotiveerd. In Gorica, ten zuidwesten van Ja jee,
bevonden zich "groene baretten". Moslims vormen in
deze plaats een etnische meerderheid. De benaming
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"groene baretten" wordt door Serviërs gebruikt als
algemene aanduiding voor moslim-strijders. De leden
werden opgeleid door voormalige JNA officieren;

d. Zelena Bricrada; De "brigade", met een sterkte van
circa 25 lichtbewapende mannen, wordt geleid door
Vehbija Amitovic, eigenaar van een plaatselijk res-
taurant. Amitovic houdt zich voornamelijk bezig met
het terroriseren van Serviërs en het plunderen van
hun huizen. De eenheid opereert in de omgeving van
Kakanj;

e. Patrioska Legj-ja; Deze groepering werd in juni 1992
in Prijedor door een Kroaat opgericht die zijn fami-
lie had verloren bij een Servische aanval. De een-
heid werd uiteindelijk een Kroatische moslim-
strijdgroep van compagnies-grootte, gespecialiseerd
in guerrilla-technieken. De sterkte wordt geschat op
100-150 man. De strijders worden afhankelijk van hun
opleiding ingedeeld in o.a. sabotage- en guerrilla-
eenheden. Het legioen wordt geleid, voor zover be-
kend, door Asim Muhic (bijnaam Tendzhin). Muhic is
moslim en voorheen luitenant in het JNA. De leden
zijn herkenbaar aan een armband met een tekst ge-
schreven in islamitische letters (vertaald: Allah is
groot). Naast hun persoonlijke bewapening zijn zij
uitgerust met een onbekend aantal raketsystemen
afkomstig uit voormalige JNA depots;

f- Islamski Ratnici; Een licht bewapende eenheid van +
30 man. Zij vormden de lijfwacht van Ferid Neimar-
lija, een zakenman uit de omgeving van Kakan j;

g. Crni Vukovi: (zie afbeeldingen 15 t/m 18) De "Zwarte
Wolven" vormen een zelfstandige elite verkennings
SPF-eenheid. De eenheid werd voor het eerst in juli
1994 in de omgeving van Tuzla waargenomen. Delen van
de eenheid zijn ook gesignaleerd in Turbe en
Travnik;

h. Sanska muha; Een commando-éénheid actief in de Bi-
hac-enclave. De eenheid werkt mogelijk samen met 5
Korps;

i» Krashici Kraiinai (zie afbeelding 19) Op 26 november
'93 werden in Travnik vijf mannen gesignaleerd die
een insigne droegen met daarop een zwarte spin in
een geel veld. Zij zouden behoren tot deze groepe-
ring. De leden waren bewapend met Heckler & Koen
MP-5K geweren;
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j. Cupa; SPF-groep uit de omgeving van Mostar met moge-
lijk mafia-connecties;

fc. Bibini Momci; Deze groepering werd medio 1994 voor
het eerst waargenomen in de omgeving van Magla j. De
eenheid is zeer fanatiek en zou worden geleid door
Bibi Nedir;

1. Nus: In de omgeving van Tuzla is een donkerblauwe
Ford Escort waargenomen met "Nus" en een afbeelding
van een bom op de kentekenplaat. Nus zou een Bos-
nische EOD-eenheid kunnen zijn;

ra. Posobnyh Vojnika; Strijders van deze eenheid zijn
waargenomen bij het vliegveld van Tuzla. Zij droegen
emblemen met het opschrift "Posobnyh Vojnika";

n- Akrepi: De "Schorpioenen" opereren in de omgeving
Konjie. De leden van deze groep komen uit Sarajevo
waar zij behoorden tot de "Neretvika Brigade". Zij
zijn uitgerust met een samenraapsel van wapens en
uitrustingsstukken en de discipline is zeer laag;

o. Pofalici odred; (zie afbeelding 21) (Pofalici is een
wijk in het noorden van Sarajevo) . De eenheid be-
staat uit vrouwen, voornamelijk studentes, accoun-
tants en administratief personeel, die actief zijn
in de omgeving van Sarajevo. Zij dienen allen vrij-
willig en werken nauw samen met de reguliere strijd-
krachten, maar genieten een behoorlijke mate van
vrijheid van handelen. De vrouwen hebben geen "regu-
liere" militaire opleiding genoten maar hebben wel
een reputatie opgebouwd en de nodige gevechtserva-
ring opgedaan op het slagveld;

p. Janicari; In Tuzla zijn strijders waargenomen met
een mouwembleem met daarop twee gekruiste zwaarden
boven een niet nader omschreven embleem. Boven dit
embleem stond de tekst "Janicari";

3° Lavovi: (vertaald: "Leeuwen") Deze groepering uit de
omgeving van Doboj draagt blauwe VN-baretten. Deze
baretten worden voor ca. 20 DM gekocht van VN-mili-
tairen;

r o Zivinice; Het hoofdkwartier van deze commando=-een-
heid bevindt zich te Djurdjevic. De commandant is
Mejludin Mahmutbegovic en de plaatsvervanger is
Zijad Causevic;
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s. Muderizova Jedinica; (zie afbeelding 20) Deze een-
heid vormt een speciaal onderdeel van 44 Infbrig.
Eet opperbevel in Sarajevo heeft weinig controle
over deze eenheid. De eenheid bevindt zich in de
omgeving van Kon j ie. De leider is de imam van Kon-
j ie: Nezim Halilovic, in de volksmond Muderiz ge-
noemd. Muderiz is tevens mohammedaans leraar die les
geeft op een school voor geestelijken. De Arabische
tekst op het groene onderdeelsembleem betekent: 'ik
geloof in één God, Allah is zijn naam en Mohammed is
zijn enige profeet';

t. Zwarte Zwaluwen; Deze eenheid met een sterkte van
circa 200 man kent een slechte discipline. Zij wor-
den desondanks ingezet bij o. a. zuiveringsacties.
Het inzetgebied bevindt zich mogelijk in de omgeving
van Fojnica. Ze zijn o. a. bewapend met AK-47/74,
verschillende pistolen en handgranaten. De leden
dragen zwarte kleding met een zwart lint om een
bovenarm;

u. De vissenkop groep: Een criminele bende o.l.v. Hani-
fa Prijic (bijnaam: "Paraga") actief in de omgeving
van Gorni Vakuf. De eenheid zou verantwoordelijk
zijn voor de moord op drie journalisten op 27 mei
'93 en verschillende aanvallen op VN-konvooien langs
de route "Diamond". De bende heeft in juli '93 de
omgeving verlaten. In oktober '93 heeft Prijic een
Brits TV-team twee landrovers en persoonlijke bezit-
tingen afhandig gemaakt en ook de (Nederlandse)
Marechaussee twee Mercedes-jeeps;

v. Religieus lecrer; De leden dragen zwarte uniformen en
een hoofdband met een Arabische tekst. Zij zouden
bewapend zijn met zwaarden en zijn in het verleden
waargenomen in de omgeving van Jablanica, Travnik en
Zenica;

w. De Duivels: Een elite-eenheid die is waargenomen in
de omgeving van Bugojno en Gornji Vakuf. Op het
eenheidsembleem staat in het Arabisch "duivels"
geschreven;

x. Moslim jeugdverbond s Dit verbond werd voor het eerst
in 1993 in Sarajevo gemeld. Ze gouden zich voorname-
lijk hebben beziggehouden met terroristische sabota-
ge-acties.
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13. SPF-eenheden in de Bihac-enclave;

a. Hyena's en Panters; Deze groeperingen zouden aan-
vallen hebben uitgevoerd op Bosnisch-Servische dor~
pen ten zuidoosten van Bihac;

b. Tijgers; Deze eenheid behoort tot 5 Korps en
bevindt zich in de omgeving van Velika Kladusa;

c. Sanska Muha.

14. Moslim politie-eenheden: (zie afbeeldingen 22,23 en 24)

a. Lastavica: In juli 1994 werd deze subeenheid (ver-
taald "Zwaluwen") van de speciale ABiH-politie voor
het eerst gesignaleerd. De leden zijn afkomstig uit
Sarajevo. Hun voornaamste taak is het bewaken van de
'vrede' tussen de HVO en de ABiH. Zij opereren in
Centraal Bosnië in de omgeving van Gornji Vakuf en
Bugojno is een groep actief, onder leiding van Dra-
gan Vlakic die uit Visoko komt;

b. Sp.ecia.le politie Sarajevo; Een post van de politie
bevindt zich in de omgeving van het marktplein in
Sarajevo. Bij aanvallen door l en 4 Brig, eind 1994,
in het gebied ten zuiden van Sarajevo zouden ook
leden van deze groepering betrokken zijn geweest.

15. Ongeïdentificeerde eenheden (zie afbeeldingen 24 t/m 27)
Langs de noordelijke confrontatielijn bij Doboj werden strij-
ders waargenomen die een embleem droegen met daarop een doo-
dskop met een slang en aan beide zijden een Bosnische lelie.
De strijders maken gebruik van de "Nazi-groet".

16. Groeperingen die slechts bij naam bekend zijn en waar-
van verdere gegevens ontbreken zijn; Kemal Ataturk, Drinski
Leopardi, Drinski Obrane, Omegarcica Zenica Salcinocica Zeni-
ca, "Patriottisch Front van de Gouden Lelies" en "Sarajevo Red
Scorpions".

J
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CONCLUSIES

17. De aanwezigheid van Mu j ahedin-groeperingenin Bosnië-
Herzegowina veroorzaakt, mede door de sterke^jm^ invloed,
een aanzienlijke dreiging voor IFOR.

18. De concentratie van Mujahedin-troepen en opleidings-
centra in de omgeving van Zenica en Tuzla zal de nodige zorg
van IFOR vereisen.

19. Actieve beveiligingsmaatregelen die door IFOR zullen
worden genomen kunnen voor de Mujahedin aanleiding zijn tot
terroristische vergeldingsmaatregelen.

"J
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Afbeelding 2
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OPERATIONELE STAF - BLS

AFDELING INLICHTINGEN EN VEILIGHEID

SECTIE INLICHTINGEN

bezoekadres:

Frederikkazerne
v. d. Burchlaan 31
gebouw 32, kamer 628

postadres:

MPC 16A
Postbus 90701
2509 LS Den Haag

AAN

BETREFT :

AANTAL BLZ:

FAXNUMMER :

AFZENDER ' :

TELEFOON :

FAXNUMMER :

Aanvulling/wijziging Supintrep Mujahedin.

VOORBLAD + 1 2

OPMERKINGEN: Deze bijdrage is grotendeels een aanvulling en
gedeeltelijk een wijziging van het Supintrep
Mujahedin dat reeds in bezit is van NL-NIC. De
aanvulling heeft voornamelijk betrekking op de
Iraanse aanwezigheid in Bosnie-Herzegowina. De
verwijzingen, in de tekst, naar afbeeldingen
corresponderen grotendeels met het 'oude' Su-
pintrep' .

De bijdrage verschaft NL-NIC mogelijk extra
informatie t .a.v. 'PIR-FORCE PROTECTION'.

VOORBLAD FAXBERICHT



1. Dit supintrep poogt een beeld te geven van enkele alge-
mene kenmerken van de Mujahedin en zijn verschillende ver-
schijningsvormen zoals die in het voormalige Joegoslavië zijn
aangetroffen

2. De Mujahedin zijn islamitische fundamentalisten. Ze
hebben zichzelf als taak toegekend om de Jihad oftewel 'heili-
ge oorlog' uit te voeren. Sommige moslims beschouwen deze
heilige oorlog als een symbool, anderen leggen dit begrip
letterlijk uit. Hij die sterft voor Jihad wordt martelaar
volgens de Islam. Dat martelaarschap heeft een zeer hoge
status in de Islamitische belevingswereld. Deze overtuiging
leidt ertoe dat sommige Mujahedin een fanatisme en moed ten
toon spreiden die in Westerse ogen moeilijk is te begrijpen.
In vele rapportages treft men de term Armed Islamic Extremist
in plaats van Mujahedin.

3. De Mujahedin kenmerken zich door het dragen van bepaalde
tekens, onder andere als insigne, zoals de halve maan (symbool
voor het vruchtbare grondgebied tussen de Tigris en de Euf-
raat) en de lelie uit de Bosnische vlag. De gemiddelde Mujahe-
din is afkomstig van het Arabische of Perzische platteland en
voert zijn strijd zowel uit religieuze overtuiging als om het
geldelijk gewin.

4. Onder IFOR personeel heerst soms de gedachte dat een
ieder met een baard in de omgeving van Zenica, het gebied van
verantwoordelijkheid van III (ABiH) Korps, automatisch een
Mujahedin is. Afgezien van het feit dat dit in het verleden al
een misvatting zou zijn geweest,' hebben veel Mujahedin hun
baard geschoren, nu hun aanwezigheid gezien wordt als een
schending van het Dayton-akkoord.

5. De Mujahedin treden vaak op in kleine verbanden van
compagniesgrootte als een soort Special Forces. Er is een
variëteit aan uniformen en men draagt veelal een hoofddoek
en/of een groene hoofdband met Arabische opschriften (zie
afbeeldingen l, 2, en 3) . Door de Serviërs werd de benaming
Zelene Beretke ("groene baretten") gebruikt als algemene
aanduiding voor moslim-strijders.

6. De Mujahedin kennen strenge islamitische normen en waar-
den. In principe drinkt men geen alcohol, eet men geen var-
kensvlees, vast men op gezette tijden en voldoet men aan de
verschillende verplichtingen van het dagelijks bid-ritueel. In
de praktijk wordt hier soms de hand mee gelicht.

7. Een belangrijk gedeelte van de Mujahedin is in het
verleden opgeleid, in Pakistan en heeft oorlogservaring opge-
daan in Afghanistan. Na het vertrekken van de Russen uit
Afghanistan verschenen deze veteranen in andere crisisgebie-
den.

8. Enkele Midden-Oosterse landen verlenen ia uiteenlopende
mate en uiteenlopende vorm steun aan islamitische fundamenta-
listische organisaties in het buitenland. Hierbij moet men
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denken aan landen ^l^HH^ Soedan, Saoedi Arabië, de Arabi-
sche Golf-staten en Pakistan. De regeringen van Saoedi-Arabic
en de Golf-staten verlenen echter alleen steun aan de Bosni-
sche overheid. Daarentegen, van niet-officiële zijde lijkt wel
directe financiële steun aan de Mujahedin te worden gegeven.
Pakistan en Soedan stellen trainincrsfaciliteiten. ter beschik-
kinc ^ -

___ _ is er ook sprake van onder-
linge spanningen tussen de diverse Mujahedin-verbanden. Regel-
matig wordt dit toegeschreven aan tegenstellingen tusser
shi'itische en soennitische moslims. In feite, lijkt het meei
te gaan om rivaliteiten tussen de Arabische ̂ HHHB^n Turkse
overheden.

9. De schattingen over het maximaal aantal Mujahedin dat
zich op een bepaald moment in Bosnië-Herzegowina heeft bevon-
den lopen uiteen van 1000 tot 7000. De hoogste schattingen
zijn waarschijnlijk beïnvloed door de Servische en Kroatische
propaganda en/of het verkeerd hanteren van het begrip Mujahe-
din. Waarschijnlijk waren er op het hoogtepunt van de strijd
medio '95 tussen de 2000 en 3000 Mujahedin in Bosnië-Herzego-
wina. De meeste Mujahedin bevonden zich in het gebied rondom
Zenica, Zepce en Maglaj (zie afbeelding 29) . Dit terrein wordt
gecontroleerd door het III (ABiH) Korps.

10. In het voormalige Joegoslavië hebben de Mujahedin
doorgaans, zonder veel succes, geprobeerd hun normen en waar-
den op te leggen aan de Bosnische moslims. Deze bemoeienis met
het dagelijks leven in Bosnië-Herzegowina heeft hen in sommige
steden impopulair gemaakt. De verstedelijkte moslim-bevolking
was vaak niet meer belijdend en niet van plan terug te keren
naar dergelijke oude normen en waarden.

11. In het verleden hebben meer extreme leden van de SDA,
de politieke partij van Izetbegovic, wel de bereidheid getoond
de Mujahedin steun te verlenen. Dit geldt ook voor de gemeen-
telijke overheid van Tesanj, Dóboj en Maglaj.

12. De Mujahedin in Bosnië-Herzegowina kan men op ver-
schillende manieren indelen. In eerste instantie is het be-
langrijk onderscheid te maken tussen de Bosnische en niet-
Bosnische Mujahedin.

13. Het Verdrag van Dayton bepaalde dat alle buitenlandse
strijders, niet alleen de Mujahedin, uit Bosnië-Herzegowina
moesten verdwijnen voor 13 januari 1996. Vele honderden niet-
Bosnische Mujahedin verlieten Bosnië-Herzegowina. Het aantal
actieve niet-Bosnische Mujahedin dat nog in Bosnië-Herzegowina
aanwezig is werd eind januari 1996 geschat op 200 a 300.

14. Deze cijfers moeten echter met enige omzichtigheid
worden bekeken. Een aantal Mujahedin heeft het Bosnische
ataatsburgerschap geaccepteerd, soms als dank voor de gelever-
de bijdrage aan de strijd en soms doordat ze zijn getrouwd met
Bosnische vrouwen, Anderen hebben werkvergunningen gekregen



als employees van Arabische Non-GouvernementeIe Organisatie
(WGO's). De motivatie om Bosnië niet te verlaten loopt uiteen
Sommigen zijn mogelijk gebleven om de strijd voort te zetten
anderen mogelijk omdat ze niet wisten waarheen ze ander
zouden moeten gaan.

15. De Bosnische regering staat garant voor de uitvoerin
van het Dayton-akkoord en dus, in principe, ook voor hè
vertrek van de niet-Bosnische Mujahedin. De verhouding tusse:
de Bosnische regering en de Mujahedin is echter tweeslachtig
Aan de ene kant wil men zich graag ontdoen van deze groe]
strijders die nauwelijks te controleren is en het Westei
weerhoudt het land te steunen. Anderzijds zijn de Bosniërs ei
in het bijzonder de Bosnische militairen vervuld met eei
bepaalde dankbaarheid jegens de Mujahedin die steun hebber
verleend op de moeilijkste momenten in de strijd en het uit-
wijzen van alle Mujahedin zou de financiële steun van de
Arabische wereld kunnen beëindigen.

16. De Mujahedin waren onder te verdelen in vier min of
meer verschillende groepen:

a. Mujahedin eenheden van de ABiH-strijdkrachten

c. Terroristische groeperingen

d. Bosnische para-militaire groeperingen

17. De Mujahedin eenheden van de -ABiH-strijdkrachten zijn
in naam opgeheven. Vele niet-Bosnische Mujahedin hebben het
land verlaten. Kleine groepen Mujahedin van de ABiH zijn
overgeheveld naar andere eenheden. De Iranian Revolutionary
Guard Corps is nog steeds aanwezig. Gedurende het verloop van
de oorlog werden de meeste Bosnische para-militaire groeperin-
gen opgenomen in de strijdkrachten van de ABiH. Het is moge-
lijk dat radicale leden van deze para-militaire organisaties,
die het Dayton-akkoord afwijzen, weer zelfstandige eenheden
zullen oprichten. Dit is de reden dat dit supintrep ook aan- -
dacht schenkt aan een aantal para-militaire groeperingen dits.̂
de laatste tijd niet meer zijn waargenomen.

18. Het is onmogelijk duidelijk aan te geven welke groepe-
ringen nog actief zijn in Bosnië-Herzegowina. Aangenomen mag
worden dat er in ieder geval nog leden van de volgende bewe-
gingen aanwezig zijn: IRGC, Zwarte Zwanen en de Zivinici-
wespen. Tevens waren op de volgende lokaties na het verstrij-
ken van de Dayton-'deadline' nog Mujahedin aanwezig : Bocinja
(BQ 7732), Orasac (YK 2105) (zi& afbeelding 28), Karadagli (BQ
5340), Serici (YK 2415) en Zenica (YJ 3299) (zie afbeelding
30) .

Mujahedin-eenheden van de ABiH-strijdkrachten.

19. De meeste Mujahedin eenheden die geïntegreerd waren in



de ABiH bevonden zich in het vak van III (ABiH) Korps andere
stonden nominaal onder controle van IV en VII (ABiH) Korps.
Formeel waren zij verantwoording verschuldigd aan de ABiH-
commandanten. Maar in de praktijk behielden deze SPF eenheden
die niet door de Bosnische regering werden gefinancieerd een
grote onafhankelijkheid. Het III (ABiH) Korps deed regelma-
tig pogingen om deze eenheden beter onder controle te krijgen.

20. In feite was er sprake van twee parallelle organisa-
ties. De Mujahedin-eenheden waren ingepast in de structuur van
de ABiH-strijdkrachten, maar vormden tegelijkertijd ook een
eigen organisatie.

21. Het hoofdkwartier van deze eigen organisatie bevond
zich in Zenica. Daar bevonden zich ook logistieke en verbin-
dingseenheden. Het legioen was verdeeld in een viertal 'eenhe-
den'. Aan het hoofd van zo'n eenheid stond een 'emir'. De
financiering kwam grotendeels uit Saoedi-Arabië en de Golf-
staten. De kaderfuncties werden vervuld door Palestijnen, Sy-
riërs en Egyptenaren. Vaak hadden ze reeds ervaring opgedaan
in andere organisaties van radicale islamieten zoals de 'Ji-
had', de Algerijnse 'groupement islamigue armé' (GIA) , de
Palestijnse Harnas, de Iraanse Hezbollah en de Afghaanse Hezb-
I-Islami. Hoewel zich onder het 'voetvolk' personen bevonden
van allerlei nationaliteiten inclusief Britten, Fransen en
Amerikanen, werd het leeuwedeel gevormd door Arabieren die ge-
vecht servar ing hadden opgedaan in Afghanistan (zie afbeelding
7 en 8).

22. Vijf ABiH-infanteriebrigades dragen de erenaam "Mus-
limski". Met deze benaming wordt de religieuze motivatie van
de eenheid weergegeven.

23. 7 (Muslimski) Brig (zie afbeeldingen 4, 5 en 6) is een
subeenheid van III (ABiH) Korps met het hoofdkwartier in
Zenica. De erenaam is "Kata'is el Mujahedin". De totale sterk-
te bedroeg zo'n 1000 man, verdeeld over tenminste drie batal-
jons .

24. De eenheid beschikte over trainingskampen in Zenica,
Podgorica, Kondzilo, Jablanica en Pazaric. De verschillende
buitenlandse instructeurs verzorgden daar een keiharde basis-
opleiding van twintig dagen. Deze brigade beschikte over de
modernste wapenuitrusting binnen de ABiH.

25. Het eerste bataljon van de brigade, met 'Abu Haris als
commandant, had zijn hoofdkwartier in Travnik en in Mehurici
een SPF-eenheid van compagniesgrootte. Het hoofdkwartier van
het tweede bataljon bevond zich in Zenica. Het derde bataljon
had zijn hoofdkwartier in hotel Stretno in Kakanj. Daar bevond
zich ook een SPF-eenheid met de naam "Plavo Soko" (Blauwe
Valk) die is ingedeeld bij het derde bataljon. Het vierde
bataljon van de brigade bevond zich in Maglaj . De commandant
van het bataljon was Zeljko Veric.

26. 8 (Muslimski) Brig. Ook een subeenheid van III (ABiH)



Korps. De eenheid is in oktober 1993 voor het eerst in Visoko
waargenomen. Één van de oprichters was de burgemeester van
Visoko/Breza, Kenan Jusufbasic. De eenheid bevond zich eind
1995 in de omgeving van Tesanj. De bijnaam "Zuka Brigade"
ontleent de eenheid aan de vorige commandant Alispago, alias
"Zuka". Hij heeft het gebied in maart 1994 verlaten en bevond
zich vervolgens tijdelijk in Turkije. De plaatsvervangend
commandant, Nihad Bojdazic (bijnaam Zuti) nam vervolgens het
commando over. Hij is net als Zuka afkomstig uit Sandzak
(grensgebied van Montenegro en Servië) en heeft een criminele
achtergrond. De brigade had een sterkte van ongeveer 1.000
man.

27. 4 (Muslimski) Lt Infbrig. Een subeenheid van IV (ABiH)
Korps. De commandant was Fikret Prevljak, een charismatische
leider die in april 1992 als lid van een speciale politie-een-
heid als eerste de verdediging van Sarajevo organiseerde. Pre-
vljak gaat geheel zijn eigen gang en zelfs het ABiH-opperbevel
heeft weinig invloed op hem. Plaatselijk stond hij bekend als
de legendarische "commandant Fikret". Gedurende de ontruiming
van de berg Igman in oktober 1994 bleef hij zich, ondanks af-
spraken daarover tussen de VN en het opperbevel van de ABiH,
verzetten tegen de controle door VN-eenheden.

28. 737 (Muslimski) Ltbrig. Een subeenheid van VII (ABiH)
Korps. De eenheid komt oorspronkelijk uit de omgeving van
Ja jee en werd, na de val van Ja jee eind 1992, geplaatst in de
Lasva-vallei (ten zuiden van Zenica). De eenheid bestond eind
1995 voor een groot deel uit vluchtelingen en was gelegerd in
de omgeving van Travnik. De .leden dragen zwarte T-shirts.

29. Een vijfde ABiH-eenheid waarbinnen Mujahedin functio-
neerde werd gevormd door 155 (Muslimski) Bergbrig. Een subeen-
heid van 12 (ABiH) Div. Deze brigade werd opgericht in de
zomer van 1992 met vluchtelingen uit het gebied tussen Banja
Luka en Travnik. Later werden ook leden gerecruteerd uit de
bevolking in andere delen van Bosnië-Herzegowina; ook "Euro-
pese vrienden" maakten deel uit van deze brigade. De comman-
dant is Mustaf a Fazlic en de chef staf is Mirza Lubenovic.
Commandant van het derde bataljon is Rasim Aleksik. •

30. Waarschijnlijk wordt 7 (Muslimski) Brig opgeheven.
Verschillende Mujahedin zouden worden overgeheveld naar andere
eenheden. Het is goed mogelijk dat ABiH-commandant en op eigen
initiatief steun zullen verlenen aan achtergebleven Mujahedin.
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Terroristische groeperingen

35. Inherent aan de aard van hun activiteiten, treden deze
groeperingen weinig naar buiten. Dreigementen worden soms per
fax, soms via internet bekend gesteld. Het risico van terro-
ristische aanslagen op IFOR-troepen wordt relatief hoog inge-
schat . Deze inschatting is gebaseerd op de uiteenlopende
belangen van, enerzijds, Iran en andere islamitische rege-
ringen en, anderzijds, van de VN en de landen die deelnemen
aan IFOR. Tevens is de herinnering aan de autobomaanslag op
een Amerikaanse basis in Libanon nog zeer levendig. Desondanks
zijn er nog geen concrete aanwijzingen voor dergelijk aansla-
gen.

36. Er zijn verschillende groeperingen die terroristische
aanslagen kunnen uitvoeren. Het grootste gevaar gaat uit van
groeperingen die door een nationale overheid worden gespon-
sord .

a. De Hezbollah. uit Libanon wordt gesteund door Iran.

b. Het Islamitische netwerk. De ca. 200 leden van deze
groepering zijn waarschijnlijk zeer moeilijk als
zodanig te identificeren. De taak en werkwijze van
dit netwerk zouden een grote bedreiging voor IFOR
kunnen betekenen.

c. Islamic Group (IG). De Arabische benaming van deze
groepering is Al Gamaat Al Islamiyya. Deze groepe-
ring zou steun ontvangen vanuit Soedan. De IG is in
staat zelfmoordacties te plegen vergelijkbaar met de
aanslag op Mubarak in Ethiopië van juni 1995.



Bosnische.para-militaire groeperingen

37. Crni Labudovi (zie afbeelding 14). De "Zwarte Zwanen"
vormen een SPF-eenheid bestaande uit zo'n 400 a 450 man, die
oorspronkelijk uit Sarajevo kwam en van 1993 tot 1994 gesubor-
dineerd was aan 7 Brig, I (ABiH) Korps. Waarschijnlijk is de
eenheid daarna rechtstreeks onder het hoofdkwartier van de
ABiH in Sarajevo gesteld. Eind 1995 werden leden van de een-
heid gesignaleerd nabij Sanski Most;

a. ze bestaat uit een bataljon met een onbekend aantal
compagnieën. Zij zijn gespecialiseerd in partizanen-
oorlogvoering en worden in de moslim-gemeenschap als
elite beschouwd. Leden van deze eenheid begeleiden
VIP's. De meeste zijn jong, sterk gemotiveerd en
hebben tevens gevechtservaring. Het drinken van
alcoholica, vloeken en het handelen in wapens wordt
niet getolereerd;

b. het uniform is zwart, maar recent zijn ook uniformen
met camouflage-patroon waargenomen. Een herkennings-
teken is de zwarte zwaan met de tekst "Specijalna
Jedenica Za Posebne Namj ene" (vertaald: speciale
eenheid voor bijzondere bestemming). Het embleem
wordt gedragen op de mouw en staat ook op de voer-
tuigen van de groep.

c. In 1995 is Brigadier Tiric Hase genoemd als comman-
dant ;

d. het hoofdkwartier zou zich in Kakanj (BP 96705) , in
Haljinici (BP 7388) en in het oord 'Pogar' (omgeving
Vares) hebben bevonden. Het hoofdkwartier zou be-
schikken over 8 a 10 terreinvoertuigen. Ook bevonden
zich trainingskampen op BQ 850970 evenals BP 755858
en BP 620827. De eenheid is waargenomen op diverse
plaatsen in Noordoost-Bosnië-Herzegowina (Olovo,
Kladanj, Zavidovici, Vares en Zenica). Ze hebben een
goed communicatiesysteem. Tevens beschikt men over
het volgende wapentuig : 120 MM Mortieren (M75) ,
AAG, HKG3, RPG's en M70;

38. Zivinice-wespen. Een zelfstandige compagnie onder
leiding van Mevludin Mahmutbegovic, gesubordineerd aan het
tweede korps. Het hoofdkwartier bevindt zich in Zivinice CQ
135248. De eenheid is begin 1992 opgericht. Sindsdien is ze
betrokken geweest bij acties in Brcko, Majevica, Lukavac,-
Zvornik, Vozuce, Gradacac en Drenova.

39. Over het algemeen voert deze eenheid operaties zelf-
standig uit. De meeste officieren/ soldaten zijn lid van de
Patriottisch Liga en de SDA. Dit gegeven samen met het feit
dat ze hun gesneuvelde kameraden als martelaren betitelen in
plaats van helden en het gebruik van de term Jihad geeft aan
dat men religie en oorlog meer met elkaar vermengt dan andere
eenheden. Volgens een van de leden zijn ze de meeste gedeco-
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reerde soldaten van het tweede korps. Drie militairen zouden
zelfs de hoogste onderscheiding hebben gekregen.

40. Naast bovenstaande groeperingen waren er, gedurende de
beginperiode van de oorlog ('91-'93), verschillende andere
strijdgroepen. Deze groepen waren meestal lokaal georganiseerd
en hadden doorgaans slechts lokale militaire of criminele
doelstellingen. Het is op dit moment echter onduidelijk in
hoeverre deze eenheden operationeel zijn.

41. Eenheden waarschijnlijk verwant aan Crni Labudovi.

a. Albanski Sandzak. Mogelijk een subeenheid van "Crni
Labudovi". De eenheid zou afkomstig zijn uit Kosovo.
De groep zou zijn laatste inzetgebied hebben gehad
in de omgeving van Kresevo.

b. Muslimanski Obrane Snage (MOS) (zie afbeeldingen 11,
12 en 13) . Een rechts-extremistische elite waarvan
de leden uit islamitische landen afkomstig zijn
(voornamelijk Iran) . Deze groepering ondersteunt
o. a. de "Crni Labudovi" met geld, uitrusting en
training. De MOS beschikt over twee opleidingscentra
en een gevangenis.

42. Eenheden met verwantschap aan de ABiH

a. Specijalni Odred za Pojebro Namjono. Een eenheid
voor bijzondere opdrachten. Verschillende leden
hebben behoord tot de Zuka-groep. Zij bevonden zich
te Gornja Jasenica, 20km ten zuiden van Jablanica.

b. Sanska inuha. Een commando-eenheid uit de omgeving
van Bihac. De eenheid werkt mogelijk samen met V
(ABiH) Korps.

c. Muderizova Jedinica (zie afbeelding 20) . Deze een-
heid vormde een speciaal onderdeel van 44 (ABiH)
Div. Het opperbevel in Sarajevo had weinig controle
over deze eenheid. De eenheid bevond zich in de
omgeving van Konjic. De leider was de imam van Kon-
jic: Nezim Halilovic, in de volksmond Muderiz ge-
noemd. Muderiz was tevens mohammedaans leraar die
les gaf op een school voor geestelijken. De Arabi-
sche tekst op het groene onderdeelsembleem betekent:
'Ik geloof in één God, Allah is zijn naam en Moham-
med is zijn enige profeet'.

d. Pofalici odred (sie afbeelding 21). (Pofalici is een
wijk in het noorden van Sarajevo) ."" De ""eenheid be-
atond uit vrouwen, voornamelijk studentes, accoun-
tants en administratief personeel, uit de omgeving
van Sarajevo. Zij dienden allen vrijwillig en werk-
ten nauw samen met de reguliere strijdkrachten, maar
genoten veel vrijheid van handelen. De vrouwen kre-
gen geen "reguliere" militaire opleiding maar hebben
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toch een reputatie opgebouwd en de nodige gevechts-
ervaring opgedaan.

43. Eenheden met Turkse verwantschappen

a. Janicari. In Tuzla zijn strijders waargenomen met
een mouwembleem met daarop twee gekruiste zwaarden
boven een niet nader omschreven embleem. Boven dit
embleem stond de tekst "Janicari" . Van de veertiende
tot de negentiende eeuw was 'Janissaire' de benaming
voor de soldaten van het Ottomaanse (Turkse) leger.

b. Fatih (zie afbeelding 10) . Extremistische moslim-
groep die bestond uit buitenlanders, waaronder Tur-
ken.

44. SPF-eenheden in de Bihac-enclave.

a. "Hyena's en Panters". Deze groeperingen zouden aan-
vallen hebben uitgevoerd op Bosnisch-Servische dor-
pen ten zuidoosten van Bihac.

b. "Tijgers". Deze eenheid behoorde tot V (ABiH) Korps
en bevond zich in de omgeving van Velika Kladusa.

45. Zelfstandige 'politie'-eenheden (zie afbeelding 22, 23 en
24) .

a. Lastavica. In juli 1994 werd deze subeenheid (ver-
taald "Zwaluwen") van de speciale ABiH-politie voor
het eerst gesignaleerd. De leden waren afkomstig uit
Sarajevo. Hun voornaamste taak was het bewaken van
de 'vrede' tussen de HVO en de ABiH. Zij opereerden
in de omgeving van Gornji Vakuf en Bugojno. Eén
groep stond onder leiding van Dragan Vlakic.

46. Buitenlandse huurlingen. Tijdens het hoogtepunt van de
strijd bevonden honderden huurlingen uit alle delen van de
wereld zich in Bosnië-Herzegowina. De meeste zijn verdwenen na
de ondertekening van het Day tori-akkoord. De aanwezigheid van
enkele achterblevers is relevant omdat zij ingehuurd kunnen
worden voor terroristische aanslagen.

47 . Maf f ia-achticre organisaties .

a. Islamski Ratnici. Een licht bewapende eenheid van +
30 man. Zij vormde de lijfwacht van Ferid Neimar-
lija, een zakenman uit de omgeving van Kakanj .

b. Cupa. SPF-groep uit de omgeving van Mostar met moge-
lijk maffia-connecties.

c. "Zwarte Zwaluwen8'. Deze eenheid met een sterkte van
circa 200 man kende een slechte discipline 7A j wer-
den desondanks ingezet bij o. a. zuiveringsacties.
Het inzetgebied bevond zich mogelijk in de omgeving
van Fojnica. Ze waren o. a. bewapend met AK-47/74,



verschillende pistolen en handgranaten. De leden
droegen zwarte kleding met een zwart lint om een
bovenarm.

d. "De vissenkop groep". Een criminele bende o.l.v.
Hanifa Prijic (bijnaam: "Paraga") uit de omgeving
van Gorni Vakuf. De eenheid zou verantwoordelijk
zijn voor de moord op drie journalisten op 27 mei
'93 en verschillende aanvallen op VN-konvooien langs
de route Travnik-Prozor. De bende heeft in juli '93
de omgeving verlaten. In oktober '93 heeft Prijic
een Brits TV-team twee landrovers en Nederlandse
Marechaussees twee Mercedes-jeeps afhandig gemaakt.

48. Eenheden zonder duidelijke verwantschappen

a. Akrepi. De "Schorpioenen" opereerden in de omgeving
Konjic. De leden van deze groep kwamen uit Sarajevo
waar zij behoorden tot de "Neretvika Brigade". Zij
waren uitgerust met een samenraapsel van wapens en
uitrustingsstukken en de discipline was zeer slecht.

b. Bibini Momci. Deze groepering werd medio 1994 voor
het eerst waargenomen in de omgeving van Maglaj . De
eenheid was zeer fanatiek en werd geleid door Bibi
Nedir.

c. Crni Vukovi (zie afbeelding 15 t/m 18) . De "Zwarte
Wolven" vormden een zelfstandige elite verkennings
SPF-eenheid. De eenheid werd voor het eerst in juli
1994 in de omgeving van Tuzla waargenomen. Delen van
de eenheid zijn begin 1996 gesignaleerd in Turbe en
Travnik.

d. "De Duivels". Een elite-eenheid die is waargenomen
in de omgeving van Bugojno en Gornji Vakuf. Op het
eenheidsembleem staat in het Arabisch "duivels"
geschreven.

e. Handzar Divizlja (zie afbeelding 9) . In deze Special
Forces-eenheid zouden zich ook Albanezen bevinden.
De sterkte bedraagt circa 600 man. De eenheid werd
opgeleid door veteranen uit Afghanistan en Pakistan.
De eenheid voelde zich verbonden met de SS (Hand-
schar) Divisie. Deze SS-eenheid was, tijdens de
Tweede Wereldoorlog, samengesteld uit o.a. Bosnische
moslims en werd ingezet in de strijd tegen de Parti-
zanen. De Handzar Divizija werd in december 1993 ten
zuidoosten van de Kiseljak ingezet. Elementen van de
eenheid zijn voor het laatst in april 1994 gesigna-
leerd in de omgeving van Fojnica. De eenheid stond
onder leiding van Berilo Senad.

f. "Hode felsen18. Deze eenheid was herkenbaar aan het
typioche hoofddeksel, een opstaande, van boven plat-
te, muts, soms met een kwastje en mogelijk een su-
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beenheid van de Handzar Divizij a.

g. Patrioska Legija. Deze groepering werd in juni 1992
in Prijedor door een Kroaat opgericht die zijn fami-
lie had verloren bij een Servische aanval. De een-
heid werd uiteindelijk een Kroatische moslimstrijd-
groep van compagnies-grootte, gespecialiseerd in
guerrilla-technieken. De sterkte werd geschat op
100-150 man. De strijders werden afhankelijk van hun
opleiding ingedeeld in o. a. sabotage- en guerrilla-
eenheden. Het legioen werd geleid door Asim Muhic
(bijnaam Tendzhin) . Muhic was moslim en voorheen
luitenant in het JNA. De leden waren herkenbaar aan
een armband met een tekst geschreven in islamitische
letters (vertaald: Allah is groot). Naast hun per-
soonlijke bewapening waren zij uitgerust met een
onbekend aantal raketsystemen afkomstig uit voorma-
lige JNA depots.

h. Krashici Krajina. Op 26 november '93 werden in Trav-
nik vijf mannen, van deze groepering, gesignaleerd
die een insigne droegen met daarop een zwarte spin
in een geel veld. De leden waren bewapend met Hec-
kler & Koch MP-5K geweren.

i. Posobnyh Vojnika. Strijders van deze eenheid zijn
waargenomen bij het vliegveld van Tuzla. Zij droegen
emblemen met het opschrift "Posobnyh Vojnika".

j. Lavovi. (vertaald: "Leeuwen") Deze groepering uit de
omgeving van Doboj droegen blauwe W-baretten. Deze
baretten werden voor ca. 20 DM gekocht van VN-mili-
tairen.

k. "Moslim jeugdverbond". Dit verbond werd voor het
eerst in 1993 in Sarajevo gemeld. Ze zouden zich
voornamelijk hebben beziggehouden met terroristische
sabotage-acties.

49. Qngeidentificeerde eenheden. Groeperingen die slechts bij
naam bekend zijn en waarvan verdere gegevens ontbreken zijn:
Kemal Ataturfc, Drinski Leopardi, Drinski Obrane, Omegarcica
Zenica Salcinocica Zenica, Sansfca Muha/ "Patriottisch Front
van de Gouden Lelies" en "Sarajevo Red Scorpions".

BEOORDELING EN VERWACHTING

50. In het algemeen blijkt de Bosnische bevolking weinig
ontvankelijk voor fundamentalistische islamitische ideologie-
ën. Het is mogelijk dat Bosnische ontheemden en/of vluchtelin-
gen gemotiveerd kunnen worden tot het uitvoeren van geweldda-
digheden in het kader van een 'Heilige oorlog'. Vooralsnog
zijn hiervoor echter geen aanwijzigingen.

51. Conform de afspraken van het Day t on-akkoord hebben de
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meeste niet-Bosnische Mujahedin het land verlaten.

52. De niet-Bosnische Mujahedin eenheden van de ABiH
strijdkrachten verdwijnen of zijn reeds verdwenen. Mogelijker-
wijs wordt 7 (Muslimski) Brig opgeheven. Verschillende (met
name Bosnische) Mujahedin zouden worden overgeheveld naar
andere eenheden. Het is goed mogelijk dat de ABiH-commandanten
op eigen initiatief steun zullen verlenen aan in Bosnië-Herze-
gowina achtergebleven niet-Bosnische Mujahedin.

53 . De Mujahedin onder controle van de Bosnische regering
vormen voorlopig geen gevaar. Daarbij dient men te denken aan
de 'Muslimski'-eenheden van de ABiH maar ook aan para-mili-
taire eenheden als de Crni Labudovi (Zwarte Zwanen) en de
Zivinice-wespen.

54. Voor wat betreft de Mujahedin zijn er drie belangrijke
risico's te onderscheiden. Ten eerste terroristische aansla-
gen. Dit risico is echter bijzonder moeilijk in te schatten
hierdoor kan er ook geen echte verwachting worden uitgesproken
en kan er alleen worden vastgesteld dat dit risico aanwezig
is.

55. Een tweede risico vormt het 'herrijzen' van para-mili-
taire groeperingen die het Dayton-akkoord onacceptabel vinden.
De grootste kans bestaat in risicogebieden zoals de AOT's en
in de steden waar moslims (moeten) samenleven met Bosnische
Kroaten danwei Bosnische Serviërs.

56. Het grootste, risico lijkt echter te schuilen in de
leden van de Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) . Deze
lijken vooralsnog niet van plan te vertrekken en bezinnen zich
op een nieuwe invulling van hun taken. Het gevaar dat deze
IRGC oplevert hangt nauw samen met de ontwikkeling van het
buitenlandse beleid van met name Iran.

:-.-...-X
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HOOFDSTUK l

1.1 Voorwoord.

In dit supintrep worden een aantal groeperingen dan wel paramilitaire eenheden beschreven die
voorkomen bij de drie strijdende etnische facties, de Serviërs, de Kroaten en de Moslims, ia de
conflictregio van het voormalige Joegoslavië. Het overzicht is een gezamehjk produkt van het
Bureau Contra-Inlichtingen, Militaire Inlichtingen Dienst en de Sectie Inlichtingen van de
Afdeling Koninklijke Landmacht/MID. Bij de opsomming en beschrijving van de groeperingen is
gebruik gemaakt van benamingen conform de internationaal gangbare en/of regionale/lokale aan-
duiding. In een aantal gevallen is tevens een afbeelding van de door deze groeperingen gebruikte
emblemen afgedrukt. Veelal betreft het hier reconstructies, die gemaakt zijn aan de hand van
beschrijvingen. Gezien de ondervonden beperkingen bij het verkrijgen van de informatie is het
niet in alle gevallen mogelijk gebleken een juiste organisatorische indeling of lokatie aan te
geven. Een aantal groeperingen is gemarkeerd met een *, hetgeen betekent dat deze groepen
slechts bij naam bekend zijn en nadere gegevens ontbreken.

1.2 Inleiding.

Sedert het begin van het conflict in het voormalige Joegoslavië zijn er, naast de (meer)
organieke militaire eenheden, tal van regionale en lokale splintergroeperingen ontstaan. Tot op
heden is er nog geen volledig inzicht in deze groeperingen. Bedoelde groeperingen existeren bij
de strijdende partijen, met een grote variëteit in sterkte, organisatie, uitmonstering, uitrusting en
bewapening. Door de vele enclaves, die als gevolg van de oorlog zijn ontstaan, opereren
dergelijke groeperingen vaak zelfstandig of in militair verband, waarbij een zekere mate van
zelfstandigheid kenmerkend is. Agressief en crimineel gedrag van leiders en groepsleden, waarbij
het persoonlijk gewin vaker een grotere rol speelt dan de militaire/ideologische doelstelling,
komt opvallend veel voor. De verbanden worden veelal aangeduid met speciale benamingen
(bijnamen) waarbij het ook voorkomt dat meerdere namen van toepassing zijn op eenzelfde
groepering.



SERVISCHE GROEPERINGEN/EENHEDEN



HOOFDSTUK 2
Servische groeperingen/eenheden

2,1 CHETNIKS (ook wel Tschetniks): De
historische benaming voor Servische
opstandelingen tegen de Turken, (Osmaanse
Rijk) heringevoerd tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Tegenwoordig worden in het
bijzonder de militante aanhangers van de
Servische Radikale Partij (Srpska Radikalna
Stranka) zo genoemd. Partijleider van de
SRS is Vojislav Seselj. De Kroaten en
Moslims gebruiken deze aanduiding als
scheldnaam voor alle Serviërs. In de volgende
paragrafen volgt een beschrijving van alle tot
de zogenoemde Chetniks behorende
groeperingen.

2.1.1 SESELJ MILITIA (Seseljevici): Dit is een paramilitaire groep met een ge-
schatte sterkte van _+_ 900 man. Tijdens de gevechtshandelingen in KROATIË
had deze militie de reputatie van goed gemotiveerde en heldhaftige vechters.
De Seselj Militie werd opgericht en ingezet op initiatief van de voornoemde
Serviër Vojislav Seselj, tevens leider van de extreem nationalistische partij SRS
die streeft naar een GROOT-SERVIE. De leiding over de militie wordt

gevoerd vanuit 'de oorlogsstaf in BELGRADO. De militie-leden zijn goed
bewapend en herkenbaar aan hun bontmutsen met daarop een doodskopem-



2,13

2.1.5

bleera. Formele rangen en standen kent men binnen de Chetnikgroepen niet.
Andere aanduidingen zijn: "Getuid", "Seseljevici", "Dobrovoljci Srpske
Radikalne Stranke (vrijwilligers van de Servische Radikale Partij) en "Srpski
Patrioti" (Servische patriotten).
Volgens de Servische pers zou de Seselj Militia evenwel in mei 1994 officieel
opgeheven zijn. In BOSNDB-HERZEGOWINA zijn diverse andere gewapende
Chetnik-groeperingen aanwezig die gelieerd zijn aan de Seselj Militia. De totale
sterkte van deze eenheden wordt geschat op circa 5.000 man.

SESELI. Waarschijnlijk wordt hiermee de "Seselj Militia" bedoeld.

VLASKO GANG. Een Chetnikgroep, die opereert in de regio SARAJEVO,
VARES en DASTANSKO, die is genoemd naar haar leider Vlasko, en heeft
een sterkte van + 40 man. De groepsleden treden onder andere agressief op
versus VN-militairen en hulporganisaties ia de regio en kenmerken zich
daarnaast door hun felle anti-Moslim houding. De groep beschikt over drie
voertuigen, waaronder een terreinwagen, overgeschflderd in camouflagepatroon
en met een menselijke schedel op de motorkap. Het tweede voertuig is een
truck met 23mm vierling kanon en het derde voertuig is bewapend met een
37mm enkelloops kanon. De bende draagt traditionele zwarte chetnik
hoofddeksel met daarop het embleem van de Servische tweekoppige adelaar,
zwarte uniformen eventueel gecombineerd met camouflage jacks, de Servische
vlag op de rechter mouw en een zwart embleem met daarop een schedel. De
leider Vlasko is van geringe lengte (+ l̂ óSm) en verder herkenbaar aan tatoea-
ges op beide handen, een hinkende loop en een groot, groen bronzen crucifix
op de borst. Hij draagt minstens drie pistolen of revolvers met zich mee. Alle
groepsleden dragen hun haar lang»

RAVNA GORA (Vlakke Berg)*.

RAVNA GORCI *: Waarschijnlijk Ravna Gora Jeugdorganisatie.

2.1.6 CHETNÏK UNITS OF KRAJINA. Algemene aanduiding voor alle mogelijke,
niet nader aangeduide Chetnik-groeperingen in de KRAJINA.

24.7 CHETNÏK VOLÜNTEE8S UNITS OF THE KRAJINA, Het opperbevel van de
Servische Republiek KRAJINA maakte in 1993 in de plaats GRACAC officieel
bekend dat er paramilitaire vrijwilligers-eenheden onder leiding van Cubrillo
"Rade" opgericht werden.
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Chetnik Units ofKrajina.

Overige Servische groet

12 ARKAN TIGERS.



machinepistolen en FN automatische wapens, verkregen van het Servische leger. Ia
ERDUT is een opleidingscentrum gevestigd, hoofd opleidingen is Radovan STOJICIC
"BADZA", die tevens verantwoordelijk is voor de opleiding van de Servische politie in
de regio.
De eenheid werd in 1991 ingezet in VUKOVAR en OSUEK, waar zij snelle successen
boekte tegen de Kroaten, met minimale eigen verliezen. In maart 1992 werd de eenheid
verplaatst naar het noorden van BOSNIË en voerde aldaar gevechts- en zuiveringsacties
uit in de steden ZVORNIK en BUELJINA. De Arkan Tigers hebben zich schuldig
gemaakt aan etnisch zuiveringsacties, tegen zowel de Kroatische als de Moslimbevolking.
Volgens de Servische pers zou de eenheid begin mei 1994 opgenomen zijn in de
reguliere legereenheden. De eenheid bevindt zich momenteel in de regio OSUEK.
Arkan (roofkat), is een alias van Zeljko Raznjatovic, een internationaal gezochte
crimineel, die eind jaren tachtig terugkeerde naar BELGRADO en daar een
'zakenimperium' opbouwde. Hij is een overtuigd aanhanger van de Groot-Servische
gedachte en een vazal van president Milosevic. In het Servische parlement
vertegenwoordigt hij de Servische gemeenschap in KOSOVO. Arkan heeft zakelijke
belangen in onder andere de regio ERDUT/OSDEK en is ondermeer betrokken bij de
handel in olie-produkten. Voorts beschikt hij over een soort lijfwacht, die hem en zijn -\e belangen beschermen. Andere namen: Vrijwillige Servische Garde of Arka- J

novici.

2.2.1 VOLUNTEER UNITS OF SERBIA AND MONTENEGRO: Mogelijk is dit één
van de vele benamingen voor eenheden van de "ARKAN MILITIE".

2.2.2 VUKOVAR SERBIAN DETACHMENT: Waarschijnlijk gaat het hier om
(oorspronkelijk) ARKAN soldaten die achtergebleven zijn in de regio
VUKOVAR.

23 DRAGAN MILITIA (Draganovici): Ia de gebieden van de Servische KRAJINA
manifesteert zich de militie-leider kapetaa Dragan, de oorlogsnaam van Dragan
Visiljikovic, alias Daniel Snedden. Deze keerde bij aanvang van de oorlogshandelingen
terug naar het voormalige JOEGOSLAVIË, na een langdurig verblijf in het buitenland.
Hij groeide op in AUSTRALIË, waar hij wordt gezocht voor illegale (criminele)
activiteiten. De Dragan-Militia bestaat uit 3000-4000 Servische nationalisten,
gecombineerd met buitenlandse huurlingen. De eenheid is hoofdzakelijk actief in
Kroatië en Dahnatië. Momenteel beschikt de eenheid over moderne opleidingsfaci-
liteiten in een kamp te GORNJA BRUSKA, (omgeving BENKOVAC), waar de solda-
ten na +_ 3 weken basisopleiding en 2 v/eken specialisten-opleiding hun rode baret J
krijgen uitgereikt. Voor baïkanbegrippen zijn de "DRAGAN-soldaten" goed geschoold,
en prima opgeleid. De reden dat kapetan Dragan zoveel energie in de opleiding van
deze mannen steekt is, naar eigen zeggen, dat het mensenlevens spaart en dat een
gedegen training de soldaten rationeler doet denken en optreden tijdens het gevecht.
Als een soldaat met rationeel vecht begaat hij waarschijnlijk oorlogsmisdaden of deser-
teert. De DRAGAN-soldaten opereren niet in troepenverband (reguliere eenheden),
maar als individu bij andere eenheden in de rol van adviseur. Dragan is militair adviseur
bij het Ministerie van Defensie in KNIN en, naar eigen zeggen, werkt hij samen met de
regering in BELGRADO. Daarnaast schijnt hij de leiding te hebben over een speciale
eenheid die zich de Kninja Fighters noemt. Voorzover bekend heeft Dragan zich niet
schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden.



23,1 RED BEREIS: (presenteren zichzelf als "Captain Dragan's People"). Zij zijn
georganiseerd door de Servische MIP (Ministerie van Binnenlandse Zaken). De
eenheid kent een strenge discipline (= overeenkomstig Dragan's militie) en zijn
goed bewapend en uitgerust. Waar de eenheid verscheen verdwenen 'onbruik-
bare' vrijwilligers en andere ongeregelde groepen.

2.4 ARMED UNITS OF THE SERBÏAN DEMOCRATIC PARTY: Mogelijk worden hier
eenheden van de "DRAGAN Miï!TIAN" mee bedoeld.

2.5 UNITED ROYALIST YOÜTH: Is een Servische politieke jongerenafdeling, die streeft
naar het herstel van het koninkrijk SERVIË. Aan deze vereniging zijn een aantal
gewapende militie's gelieerd, te weten: White Eagles, Dusan Silni, Serbian Falcons
(Srpski Sokolovi)* en Ravno Gorci*.

25.1 WHITE EAGLES (Beli Orlovi): Wordt gezien als de meest gediciplineerde
paramilitaire eenheid in Servië. De eenheid streeft een etnisch zuivere
Servische gemeenschp na. De sterkte wordt geschat op _+_ 10.000 man die
voorzien zijn van wapens uit de bestanden van het voormalige Joegoslavische
leger, zoals AK-47, lichte anti-tank wapens (RPG-7?) en Echte artillerie. Zij
dragon ocu lodo baiet met daarop een embleem vaa een witte tweekoppige
adelaar. Hetzelfde embleem dragen zij op de mouw. Sinds de aanval op
VISEGRAD in april 1992 worden zij beschwldigd van massamoord, verkrach-
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ting en executies. De White
EagJes voeren
wervingscampagnes uit in
het buitenland om vrij-
willigers te recruteren voor
inzet in KRAJINA.

White Eagles.

2,52 DUSAN SILNI: Subeenheid van de White Eagles, die in 1991 'm. NOVA
POZOVA is opgericht. Acties worden uitgevoerd in groepen van 8-10 man. Zij
worden ook wel l Servisch Vrijwillig Mobiel Detachement (Prvi Srpski
Dobrovoljacki Leteci Odred) genoemd.

3,8,3 SERBIAN FALCONg (SrpsM Sokolovi)*:



2.6 WOLVES: Worden ook wel "The Wolves from Wolvetown" genoemd en vormen een
Servische groepering die voor het eerst werd gesignaleerd in de omgeving van KNIN
(KRAJINA). Hun basislokatie is in VUJCAK. De eenheid schijnt betrokken geweest te
zijn bij de etnische zuiveringen en de oprichting van concentratiekampen in de regio.

2.6.1 SPARE RIBS: Mogelijk een subeenheid van de "Wolves", opereren in dezelfde
regio.

2.7 PETA COLONA (Vijfde Colonne): Lange-afstandverkenners die optreden in het
vijandelijk achtergebied met als opdracht het verzamelen van informatie, het uitvoeren
van subversieve activiteiten en het plegen van terroristische aanslagen.

2.8 ORNEBURSK COSSACK DETACHMENT: Commandant van deze, uit Kozakken
bestaande, vrijwilligerseenheid is Aleksandr (Ataman) Georgijevic. De eenheid opereert
in KRAJINA.

2.9 PANTHER GUARDS: Ook wel Panther Brigade, Mauser Brigade of Tank Tigers
genoemd, is een Special Purpose Forces (SPF) eenheid met een sterkte van _+. 600 taan,
die opereert in de omgeving van BRCKO. De eenheid bestaat uit een infanterie-eenheid
(Mauser Guards) en een tankcomponent (Tank Tigers).

2JLO SERBIAN ARMED FORCE (Srpsfce Oruzanje Snage, SOS): Paramilitaire eenheid die
zich schuldig gemaakt zou hebben aan de etnische zuiveringen in TRNOVA en SANSKI
MOST. Zij worden ervan verdacht in de periode van juni tot en met september 1992
betrokken te zijn geweest bij het uitvoeren van martelingen, plunderingen en executies
onder de moslim-bevolking.
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HOOFDSTUK 3

Moslim groeperingen/eenheden.

3.1 MUJAHEDIN: Islamitische
militante fundamentalisten, veelal
afkomstig uit TURKIJE en het
MIDDEN-OOSTEN. Zij ken-
merken zich door hun fanatisme en
moed in de strijd. In de volksmond
wordt de naam Mujahedin aan alle
moslimstrijders gegeven. Zij dragen
een variëteit aan uniformen, zijn
vaak herkenbaar aan hun
hoofddoek. Mujahedins zijn onder
andere ondergebracht in 7 (ABiH)
Infanteriebrigade, 8 (ABiH)
Infanteriebrigade en 305 (ABiH)
Infanteriebrigade. De Moslimre-
gering tracht momenteel deze "bui-
tenlandse" Mujahedin te lozen
vanwege hun wrede manier van
optreden die de Moslimregering in
discrediet brengt en die de
onderhandelingspositie en
geloofwaardigheid ten opzichte van
de internationale gemeenschap
schaadt. Met name de 7 (ABiH)
Infanteriebrigade heeft op dit
gebied een negatieve reputatie.
Volgens VN schattingen ligt het
aantal Mujahedin-strijders op ±
600 man. De Mujahedinleider in
Bosnië is momenteel Abu Maaz.
Velen zien de Mujahedin liever
vertrekken ook al omdat de
geloofsbelijdenis in Bosnië anders is
dan in de overige moslimlanden.
Vermoedelijk is het overgrote deel
van de Bosnische Mosiimbevolking
gekant tegen de vestiging van een
Islamiösche-fundamentalistische
staat in Bosnië.
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32 7 (ABiH) INFANTERIEBRIGADE: Wordt ook wel 7ISLAMSKA brigade genoemd en
voert als erenaam Kata' is el Mujahedin. Op dit moment bestaat 7 Infanteriebrigade uit
3 bataljons, met een totale sterkte van _+_ 800 man. In de slagorde van het Bosnische
leger wordt de eenheid aangemerkt als een Special Purpose Forces-eenheid die veelal
wordt ingezet als stoottroepen. Zij staat onder direct bevel van de Generale Staf in
SARAJEVO en fungeert als een onafhankelijk optredende manoeuvre-éénheid. Ca.
10% van de eenheid bestaat uit buitenlandse vrijwilligers (Moslims). Mogelijk is een
aantal van deze strijders afkomstig uit JORDANIË, LIBANON of ALGERIJE. Een
belangrijke rol heeft 7 (ABiH) Moslimbrigade gespeeld bij de gevechten om VARES,
FOJNICA, VITEZ en KISELJAK. Subeenheden van deze brigade zijn waarschijnlijk
Coyotes, Black Swans en Vikicevici. In KAKANJ bevindt zich een SPF-eenheid met de
naam Plavo Soko (Blauwe Valk). Deze is ingedeeld bij het 3e bataljon van 7 (ABiH)
Infanteriebrigade met het hoofdkwartier in hotel 'Stretno' in KAKANJ.

33 8 (ABiH) INFANTERIEBRIGADE: Ook wel 8 EI Mujahid of Zuka Brigade, genoemd
naar de vorige commandant Alispago "Zuka". De eenheid is in oktober 1993 voor het
eerst in VISOKO waargenomen. Eén van de medeoprichters was de burgemeester van
VISOKO/BREZA, Kenan Jusufbasic. De eenheid is momenteel geloceerd in de omge-
ving van JABLANÏCA. Eén van de subeenheden is het Scorpions bataljon.

3.3.1 Het SCORPIONS bataljon: werd geleid door Nihad Bojadzic, "Zuti". Deze
eenheid bestaat uit circa 1500 man in de leeftijd van 20-30 jaar. Zij zijn
uitgerust met een samenraapsel aan wapens en uitrustingstukken en de disci-
pline is zeer laag. Nadat de brigadecommandant "Zuka" half maart 1994,
kennelijk voorgoed, naar TTJRKLÏE vorfrok heeft NiLud Bojadzic het bevel over
8 Infanteriebrigade overgenomen.
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Black Swans Scorpions

3.4

3,5

3.6

BLACK SWANS: (Crni Labudovi) SPF-eenheid, waarschijnlijk van compagniesgrootte,
bestaande int 50-100 man onder leiding van Hamza Ajanovic. De leden dragen zwarte
uniformen. Zij zijn gespecialiseerd in partizanenoorlogvoering en worden binnen de
Moslim gemeenschap gezien als elite. In de Servische media worden zij omschreven als
notoire criminelen. Waarschijnlijk is deze eenheid los gekoppeld van 7 (ABiH)
Infanteriebrigade. Eind april 1994 werd deze eenheid voor het laatst waargenomen in de
omgeving van LUKAVAC.

3.4.1 BLACK SWALLOWS: Een slecht gedisciplineerde, losgeslagen
Moslimeenheid die is gesignaleerd in de omgeving van FOJNICA. Zij dragen
zwarte kleding en hebben een zwart lint om de bovenarm geknoopt. De sterkte
bedraagt circa 200 man die bewapend zijn met hoofdzakelijk AK 47/74
machinepistolen, pistolen en handgranaten (Rambo-types).

3.4.2 ALBANSKO SANDZACKA: Mogelijke subeenheid van de Black Swans,
waarschijnlijk afkomstig uit KOSOVO. De groep opereert momenteel in de
buurt van KRESEVO.

VÏKICEVICÏ: Een paramilitaire eenheid uit SARAJEVO,
bestaande uit specialisten op allerlei gebied. Men
vermoedt dat zij door generaal DELIC (ABiH)
persoonlijk in de VITEZ-pockef: zijn ingezet om
BUSOVACA en VITEZ te veroveren, ongeacht de
verliezen.

GREEN BERETS (Zelene Beretke): Vormde eerder een
paramilitaire eenheid van het Patriottisch Moslim Verbond
(PL). Zij werden gezien als een goed bewapende,
gemorivp.p.rde tenheid die opgeleid werd door _+_ 200
voormalige JNA officieren. Zij beschikten over diverse
opleidingskampen, waarvan de belangrijkste ten zuiden van

Green Bereis.



3.7

3.8

3.9

MOSTAR lag. Mogelijk bestaan deze kampen niet meer. De benaming 'Green Berets'
wordt door Serviërs gebruikt als algemene aanduiding voor Moslimmilitairen. Deze
aanduiding moet overigens niet verward worden met de Kroatische paramilitaire
eenheid genaamd Commando-Obuka die eveneens wordt omschreven als Zelene
Beretke-eenheid).

GREEN BRIGADE (Zelena Brigada): Dit is
een kleine privé moslimeenheid bestaande uit
circa 25 lichtbewapende mannen, die in. de
omgeving van KAKANJ (ten noorden van
SARAJEVO) opereert. De groep wordt
aangevoerd door Vehbija Amitovic, de
houder van een lokaal restaurant, die
gespecialiseerd schijnt te zijn in het terro-
riseren van Serviërs.

GREEN LEGION (Zelena Legija): Ook wel
GREEN LEAGUE is een eenheid die sedert
juli 1993 in de MAGLAJ-pocket opereert. De
eenheid schijnt samengesteld uit Moslims,
Kroaten en Serviërs. Volgens niet bevestigde
berichten zouden ook circa 1.000
buitenlandse moslimstrijders, hoofdzakelijk
afkomstig uit PAKISTAN en
AFGHANISTAN, van de eenheid deel uit
maken.

3.10

PATRIOTIC LEAGUE (Patrioska Liga,
PL) Ook wel Bosnian Dragons (Bosanski
Smajevi) genoemd. De groepering werd in
juni 1992 in PRUEDOR opgericht door
een Kroaat, die zijn hele familie verloren
had bij een slachting door Serviërs. De PL
was oorspronkelijk bedoeld als inter-
etnische groep, maar werd uiteindelijk een
Kroatische Moslirnstrijdgroep van
compagnies-grootte, die gespecialiseerd is
in guerilla-technieken. De sterkte wordt
geschat op 100-150 man. De leden zijn
herkenbaar aan een armband met het
opschrift "Allah Hua Akhbar" (Allah is
groot). Afhankelijk van de verkregen
opleiding worden zij ingedeeld in
landmacht-, luchtverdedigings-, sabotage-
en stedelijke guerrilla-eeaheden. Suites
de persoonlijke bewapening zijn zij
uitgerust met een onbekend aantal
raketsystemen afkomstig uit voormalige
JNA depots. Zij worden, of werden,
geleid door Asim Muhic ("Tendzhin"), een moslim luitenant uit de voormalige JNA.

ISLAMIC LEGlüN: Öroeperkg die bestaat uit radicale Islamieten van de Djihad. Fis,
Harnas en Hezbollah bewegingen. Zij voeren terroristische acties uit tegen hoofdzakelijk
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Servische belangen. Deze strijders, die vooral afkomstig zijn uit de Moslimgemeen-
schappen van LONDEN, BRUSSEL, PARUS en SOFIA, worden naar alle waarschijn-
lijkheid opgeleid in SUDAN. Bevelhebber van deze eenheid is Ahmed Sahib, een
voormalig officier.

3.11 MUSLIM DEFENCE FOJRCE: (Muslimanski Obrane Snage, MOS). Dit is geen
groepering maar min of meer een begrip of verzamelnaam voor radicale fundamentalis-
tische huurlingen uit islamitische landen, waarvan het overgrote deel is opgenomen in 7
(ABiH) Brigade (zie punt 3.2) , Deze huurlingen ajn het minst genegen tot een
vredesovereenkomst te komen met Serviërs en Kroaten, Fen aantal kdsn heeft mogelijk
eerder gediend bij de Kroatische HOS (zie punt 4,2).

3.12 MUSLIM YOOTM ALLÏANCE: Dit Moslim jeugdverbond werd voor het eerst gemeld



in SARAJEVO in 1993. Hun opdracht was het uitvoeren van terroristische sabotage-
acties. Er zijn geen nadere gegevens bekend.

3.13 ISLAMÏC WARRIORS (Islamski
Ratnici): Een licht bewapende eenheid
met een sterkte van + 30 man. Zij
dienen als "body guards" van Ferid
Neimarhja, een zakenman uit de
omgeving van KAKANJ.

3.14 GÜERJLLAS: Naar verluidt een slecht
gedisciplineerde eenheid, die op
verzoek van elke willekeurige
brigadecommandant 'besteld' kan
worden voor het uitvoeren van
specifieke opdrachten. Volgens
betrouwbare bronnen zou de
commandant van de Guerillas van
Turkse afkomst zijn en de leden
dwingen tot het leren van de Arabische
taal. Mogelijk is dit een subeenheid
van 306 (ABiH) Infanteriebrigade in
de omgeving van HAN BILA.

3.15 SANSKA MÜHA: Terroristische
commando-éénheid in de BIHAC-
pocket. Werkt mogelijk samen met 5 (ABiH) Korps.

3.16 KEMAL ATATÜRK*

3.17 LEOPARDS OF THE DRINA (DrinsM Leopardi)*

3.17.1 DRÏNSKIOBRANE*

3.18 AMERICAN MUSLIMS*

3.19 ARMED PRIVATE ORGANISATIONS: OMEGARCICA ZENICA* en SALCINOCICA
ZENICA *

3.20 305 (ABiH) INFANTERIEBRIGADE: Ook wel 305 Jajce (berg)brigade genoemd, komt
van origine uit de omgeving van JAJCE (ten zuiden van BANJA LUKA) en werd na de
val van JAJCE eind 1992, gestationeerd in de LASVA VALLEI. De eenheid bestaat nu
voor een groot deel uit vluchtelingen en is gelegerd in BILJESEVO (nabij ZENICA).
Zij dragen zwarte T-shirts. Men vermoedt dat de eenheid als reserve gebruikt wordt om
eventueel andere eenheden te versterken. De eenheid werd onder andere in januari '94
bij het VITEZ-offensief ingezet.

3.21 HANDZAR DIVIZUA' Bij deze eenheid zouden zich ook Albanezen bevinden. Zij staat
onder leiding vaa Berilo Senad. Volgens niet bevestigde berichten bedraagt de sterkte
circa 600 man. Zij zijn opgeleid door veteranen uit AFGHANISTAN en PAKISTAN,
en ziea zichzelf als nazaten van de SS-Divisie Handschnr, Deze SS-atmliaiü "Handschar"
(Kroatische nr 1.), was samengesteld uit Bosnische Moslims en werd ingezet in de
partizanenstrijd. Elementen van de eenheid zijn het laatst in april 1994 gesignaleerd in
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de omgeving van FOJNICA.

321,1 RED FEZZES:
Moslimeenheid
die herlcenbaar is
aan het hoofd-
deksel (Fez:
wijnrode muts
met een kwastje,
die door diverse
volkeren in de
BALKAN
gedragen wordt).
Mogelijk gaat het
hier om
eenheden van de
Handzar Divizija.

Handzar Divizija,

322 FJBHHEAD GANG: Militante, criminele bende onder leiding van Hanifa Prijic, "Paraga11

(geen relatie met Dobroslav Paraga van de Kroatische HOS), die zijn domein in de
omgeving van GORNJI VAKUF heeft. Zij worden verdacht van de moord op 3
journalisten op 27 mei 1993 en een aantal aanvallen op VNrkonvooien langs de route
TRAVNIK-PROZOR (route DIAMOND). Om arrestatie te voorkomen, heeft de bende
in juli '93 de omgeving verlaten, of is ondergedoken. In oktober '93 heeft Prijic, naast
het afhandig maken van twee landrovers en de persoonlijke bezittingen van een Brits
TV-team, ook 2 Mercedes-jeeps van de Nederlandse Marchaussee gekonfiskeerd. Prijic
zelf heeft laten weten geen enkele betrokkenheid bij deze voorvallen te hebben.

3.23 KRASHICI KRAJINA: Op 26 november '93 werden in TRAVNIK vijf mannen
gesignaleerd die een insigne droegen waarop een zwarte spin ia een geel veld stond
afgebeeld. Zij waren bewapend met Heckler & Koch MP-5K machinegeweren. Zij
zouden tot een speciale groep behoren gelijkend op de "Black Swans".

324 CUPA: Moslim SPF-element in MOSTAR met connecties met de lokale maffia.

3.25 FATIH: Extremistische Moslim eenheid in de omgeving van SARAJEVO. Deze eenheid
bestaat uit buitenlanders, onder andere Turken.

326 THE DEVELS*

3 2J POFALICI ODRED: Detachement uit POFALICI, een wijk in het noorden van
SARAJEVO. De eenheid is samengesteld uit uitsluitend vrouwen, voornamelijk studen-
tes, accountants en administratief personeel, die vechten in ds omgeving vnn
.SARAJEVO. Zij dicueu allen vrijwillig en werken nauw samen met de reguliere
(ABiH) strijdkraclitea, maar gemeten een behoorlijke mate van vrijheid in handelen. De



vrouwen hebben geen militaire opleiding genoten maar hebben wel de reputatie van
moedige strijders en zouden gevechtservaring hebben opgedaan op het slagveld.



3.28 PATRIOTIC FRONT OF THE GOLDEN LILLIES*

329 MUDERIZ UNIT (Muderizova Jedinica): Deze "Eenheid van Muderiz", is mogelijk
geloceerd in KONJIC.

3.30 Financiering.

De Moslimstrijdkrachten zouden financieel worden ondersteund door de
Moslimgemeenschap in het buitenland. Er zou sprake zijn van grote bedragen zoals 4
miljoen dollar uit SAUDI ARABIE, 2.5 miljoen dollar uit PAKISTAN en IRAK en 1.5
miljoen dollar uit IRAN. Of het daadwerkehjk om deze bedragen gaat is (nog) niet
bevestigd. Het is echter zeker dat er geiden uit het buitenland worden binnengesluisd
ten behoeve van de Moslims. Naar verluidt zou de ISDB (Islamic Bank Por Develop-
ment) hierin een belangrijke rol in spelen.
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KROATISCHE GROEPERINGEN/EENHEDEN
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HOOFDSTUK 4

Kroatische groeperingen/eenheden.

4.1 USTASHI: Algemene benaming voor ultra-
nationalistische Kroaten. De letterlijke
betekenis is "de opstandigen". De benaming
werd tijdens de Tweede Wereldoorlog
gegeven aan Kroaten die met de Duitsers
collaboreerden. Kennelijk is er geen
specifieke groep die onder deze naam
opereert.

HOS (Hrvatska Obrambena Snaga):
Gewapende vleugel van de extreem rechtse
Ustashi partij HSP (Hrvatska Stranka Prava),
onder leiding van Dobroslav Paraga. Intussen
is vanwege diverse politieke conflicten de
HOS in Kroatië een verboden partij.
In 1992 heeft Paraga zijn activiteiten
naar Bosnië-Herzegowina verlegd.
Nadat de "broederschap"tussen de
Bosnische Kroaten en de moslims
beëindigd was, is een groot aantal
militairen overgelopen naar het
Moslim-leger. De overige HOS-
eenheden zijn voor een groot deel
opgegaan in de reguliere HVO strijd-
krachten, waar zij met een hoge mate
van zelfstandigheid optreden. Sommige
HOS-eenheden zijn geloceerd in de
omgeving van CAPLJINA en
STRUGE. In maart 1994 was 13 HOS
bataljon geloceerd in DUVNO/TOMÏ-
SLAVGRAD. De leden dragen
camouflage uniformen en zwarte leren
laarzen. De HOS streeft er nog steeds naar dat de UNPROFOR-eenheden Kroatië
zullen verlaten en ondersteunen de oorlog tegen de Serviërs in KRAJINA. Een aantal
extremistische acties van deze groepen zijn op eigen gezag uitgevoerd.

4.2.1 BLACK LEAGUE: Militie van de HOS, die wordt beschouwd als elite eenheid.
Zij werven hun militairen in Kroatië en het zuidwestelijk deel van Bosnië-
Herzegowina. Formeel zijn zij gesubordineerd aan de HOS, hoewel dit in de
praktijk niet te merken is. Zij hadden/hebben (?) hun hoofdkwartier in
CAPLJINA, alwaar + 50 man gestationeerd zijn. De reguliere militairen,
alsmede de burgerbevolking vrezen deze eenheid die bekend staat om haar
geweldadige manier van optreden. Behalve- camouflage-pakken met daaronder
zwarte leren laarzen, dragen zij een zwarte baret.





4,2.2 BLACK LEGION (Crna Legija): Een Kroatische groepering uit de omgeving
van SISAK, gekleed in Ustashi-uaiformen. In deze eenheid hebben veel (+_
250) buitenlandse extremisten meegevochten, waaronder Duitsers, Fransen en
Italianen. De leider van deze eenheid is een voormalige JNA-officier. In de
periode 1941-1945 droeg een speciale eenheid van de Ustashi de naam Crna
Legija.

43 BLACK TIGERS (Crni Tigrovi); Deze eenheid werd in opdracht van de Kroatische
president Franjo Tudjman op 7 september 1990 als anti terreur-organisatie opgericht. In
het begin bestond de eenheid uit 200 man en werd een elite politie-eenheid. De leden
zijn gespecialiseerd op het gebied van tankbestrijding en hebben een groot aantal
scherpschutters/sluipschutters. Door het paramilitaire karakter van de eenheid is het
mogelijk dat de officieren aan de officiersschool van het Kroatische leger opgeleid
worden.

4.4 FOREIGN LEGION (Legija Stranaca)*: Eenheid geformeerd uit hoofdzakelijk
buitenlanders.

4.5 OTPOR: Dit is een begrip voor twee aan elkaar gekoppelde organisaties. Enerzijds
een geheime (verzets-)organisatie van de USTASHI die buiten Kroatië hulp biedt aan
personen die na de Tweede Wereldoorlog in het buitenland ondergedoken zijn/waren,
uit angst voor vervolging wegens collaboratie met de Duitsers. Anderzijds een
Argentijnse organisatie onder de dekmantel van een toeristen-buro. Het schijnt dat deze
organisatie betrokken is bij het recruteren en opleiden van Argentijnen, voor uitzending
naar Bosnië-Herzegowina, teneinde samen met de HVO te strijden. Zij worden in de
provincie CORDOBA (Centraal-Argentinië), in de omgeving van VILLA ALPINA,
getraind omdat de terreinkenmerken in dit gebied nagenoeg gelijk zijn aan die van het
inzetgebied in voormalig Joegoslavië. Circa 320 van deze Argentijnen, waarvan een
aantal van Kroatische afstamming, zijn inmiddels uitgezonden.
Van deze personen zijn er reeds 34 gerapporteerd als gesneuveld.

4,6 STELLA: Een criminele bende die hoofdzakelijk bestaat uit HVO-militairea en die
sinds maart 1994 opereert in het centrum van MOSTAR. Hun politieke richting is
onbekend. Zij schenden regelmatig het staakt-het-vuren en schieten zowel op Moslims
als op Kroateu. De laafsfp waarneming v/aa op 29 mei 1994.
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ZEBRA: Groep Kroatische militairen die in
de bergen nabij ZAGREB worden getraind,
Deze eenheid wordt geleid door een
"ZuidaMkaanse" Kroaat, die door de
plaatselijke bevolking als held wordt gevierde

4.8 APOSTOLI (Apostels): Een extremistische bende die, naar men aanneemt, uit
KAKANJ (juni '93) komt en momenteel opereert in de omgeving van K3SELJAK. De
eenheid bestaat uit circa 300 man die in de omgeving van DURI TOPOLE gehuisvest
zijn.

4.9 MATCJRICE: Naar verluidt komt deze extremistische bende uit de omgeving van
TRAVNIK, maar schijnt nu het terrein verlegd te hebben naar LEPENICA.
MATURICE is de naam van een gedode HVO-militair. Sinds de federatie tot stand ïs
gekomen zijn de MATURICE en de APOSTOLI verantwoordelijk voor terroristische
acties en vernietiging van moslim-eigendommen in de regio.

4.10 KINDER PELOTON: Extremistische jongerengroep die door diverse bronnen met deze
naam wordt aangeduid. Deze zogenaamde "religieuze" bende opereert in de omgeving
van PROZOR. Zij overvallen hoofdzakelijk hulpkonvooien. Naar het schijnt laat de
lokale (corrupte) politie dit toe in ruil voor een deel van de buit.

4.11 SPECIAL FORCES (SF): Ook wel Special Purpose Forces (SPF) zijn eenheden die
voor een speciale taak of taken opgeleid zijn. Zij worden gezien als elite-eenheden en
worden vaak in de voorbereidingsfase van een grootscheepse actie ingezet. Zij zijn
'specialisten' ia het intimideren van de burgerbevolkiag en het uitvoeren van sabotage-
en subversieve acties. Formeel maken zij deel uit van de reguliere strijdkrachten binnen
de organieke structuur van de HV en de HVO, doch treden ook op als zelfstandige
brigade of bataljon buiten de bestaande commando-structuur om. Binnen deze SPF-
brigades/bataljoüs bestaaa een aantal poMe-eenheden die met speciale politietaken
belast zijn. Navolgend een aantal van deze Kroatische SPF-eenheden: Tuta Brigade,
Ludvig Pavlovic Brigade, Bruno Brusic Brigade, Vitezovi Brigade en de Kralj Trvtko
Drugi/Trvtko II. De HVO is bezig met een reorganisatie van de SPF-eenheden. Hier
wordt een nieuwe commando-structuur zichtbaar, die te maken heeft met de opgerichte
federatie van de HVO ea de ABiH (moslims). Hoe de uiteindelijke (re)organisatie
eruit gaat zien is nog niet duidelijk. Het is echter zeker dat de eenheden gevuld gaan
worden met beroepsmilitairen en die Territoriale Verdedigingsregimenten (
Domobransfca Pukovaija) gaaa hetea. Navolgend "opvallende" subeenheden die in de
regio regelmatig vaa zich. doen spreken.
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Ludvig Pavlovic Brigade. Kralj Trviko Dru&ITrvtko II.

4.11.1 TÜTA BRÏGADA: Mladen Naleticic, bijnaam "Tuta", is commandant van l
Special Forces Operational Group, alias "Tuta Brigade". Volgens geruchten zijn
zij begonnen als een gewapende bende die in januari 1993 in MOSTAR onder
leiding van Naleticic wraak nam op Moslims vanwege de dood van zijn zoon.
Tuta heeft connecties met maffia-structuren in de regio en is waarschijnlijk ook
betrokken bij de handel in drugs. Ook heeft hij buitenlandse (criminele)
contacten, onder andere in Duitsland. De eenheid wordt sedert mei/juni '94
aangeduid als het 'Kaznjenicka (Straf) Special Forces Battalion" en is geloceerd
op het DUGO POLJE-plateau nabij het BLIDINJE MEER (circa 40km ten
noordwesten van MOSTAR). Circa 80% van de leden is afkomsdg uit de HOS,
en ook veel ex-veroordeelden bevinden zich in deze eenheid.

4.11.2 JOKERI: Ook wel Jokeri Knights
of Black Knights genoemd, is het
4 MP-bataljon of een subeenheid
(compagnie) van het 4 MP-batal-
jon (VOJNA POLICUA),
behorend tot de HVO
TRAVNIKA Brigade. Deze MP-
eenheid is belast niet special©
politietaken en noemt zichzelf
"special secret police". De ge-
schatte sterkte van de eenheid
bedraagt 20-30 man, variërend
vaa 17-30 jaar. Zij opereren
voornamelijk in de omgeving van
VITEZ, BUSOVACA en
ZENICA. De eenheid wordt
verdacht van extremistische activi-
teiten gericht tegen de Moslimbevolking. Minimaal is er sprake van
intimidatie/bedreiging van Moslims. De leden zijn herkenbaar aan bun lichte
bewapening, zwarts ovoralla met daarop een embleem met een joker, bivak-
mutsen (balaclava's) ea sjaals (bandana's).



4,113 ZOPINCI: Is een subeenheid van
de Frankopan brigade. De taak
van de Zopinci is het
onderscheppen en afblokken van
vijandelijke eenheden, waarna de
hoofdmacht het gevecht over-
neemt. Zij worden geleid door
Kroaten die, als üd van het
Franse Vreemdelingenlegioen,
waarschijnlijk in de Golfoorlog
hebben gevochten. De leiders
dragen de bijnamen "Tot" en
"Zulu", en nemen alleen mensen
met oorlogservaring in hun
eenheid.

4.11.4 ALPHA FORCE: Subeenheid,
mogeh'jk compagnie, van de
Bruno Brusic (Elita Jedinica)
brigade met een sterkte van _+_ 30
man. De eenheid maakt deel uit
van de zogenaamde SPF. In maart
94 werd melding gemaakt van een
"Alpha Force Dokac Brigade" in
de omgeving van SANTICI. De sterkte zou 8 man bedragen.
Dokac was een HVO-militair die in december '93 of januari '94 in de buurt van
SANTICI is gesneuveld en door de bevolking tot held werd uitgeroepen.

Jokeri.

ZrinsM Bataljon.

Alpha Force.

411J ZKINSKI BATALJON (Bojna Zriaski): Het Zrinski Bataljon is een SPF-
eenheid ter sterkte van 200-300 man. De kern van de eeaheid bestaat
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hoofdzakelijk uit voormalige (Franse) legionnairs en wordt gezien als Kroati-
sche elite eenheid (Specijalna Postrojba). Oprichter van de eenheid is
Generaal-majoor Ante Zorislav Roso, ook een voormalig lid van het Franse
Vreemdelingenlegioen. Generaal ROSO zal mogelijk deel uit maken van de
nieuw te vormen gecombineerde HVO/BM staf in centraal Bosnië-
Herzegowina. De eenheid is gesubordineerd aan het Ministerie van Defensie en
is al op diverse plaatsen ia Kroatië ea Bosnië-Herzegowina met succes ingezet.

4.11.6 WIEZOVI BRIGADA: Hetgeen
"Ridders Brigade" betekentDe
eenheid opereert in de regio
ZASELJE/VITEZ.

De financiering van deze
eenheden geschiedt deels door de
Kroatische regering binnen het
defensiebudget, deels voorzien
deze eenhden in hun eigen budget
door middel van afpersing, zwarte
handel en protectiegelden.

«v.
S &i a i

4.12 HUURLINGEN

ledere oorlog in de wereld trekt avonturiers aan, die om idealistische en/of financiële
redenen mee vechten. Al vroeg in het conflict in het voormalige Joegoslavië werden
huurlingen van verschillende nationaliteiten ontdekt. Bij de Servische troepen vochten
onder anderen Roemeense en Russiche huurlingen. Bij de Bosnische Kroaten (HVO)
werden in 103 Infanteriebrigade onder anderen Engelse, Amerikaanse, Canadese en
Nederlandse huurlingen gezien, die in de winter van 1992 tot een "Internationale
Brigade" geformeerd werden. Of deze brigade nog bestaat en operationeel is, is niet be-
kend. Bij de strijdende partijen zijn nog wel huurlingen aanwezig, die in kleine
aantallen, soms op individuele basis, met deze eenheden optrekken.

4.12.1 GARIBALDÏ BATALJON: Eenheid
in Servisch KRAJINA, samengesteld
uit Italiaanse huurlingen,
waargenomen in de sector ZUID.



Amerikaanse huurling.
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HOOFDSTUK 5

De wapens die men aantreft in voormalig Joegoslavië zijn in hoofdzaak wapens die in gebruik waren bij
het voormalige JNA (Joegoslavische Nationale Leger), tot 1991. Het merendeel hiervan, en voornamelijk
de zware wapens, is in handen van de Servische eenheden. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat bij het
uitbreken van het conflict, het merendeel van het leger en de gemobiliseerde reservisteneenheden uit
Serviërs bestond.
In Kroatië, en daar waar de etnische Kroaten in de meerderheid waren, verviel de inhoud van lokale
kazernes en wapenarsenalen aan hen. Moslimstrijders deden in het begin veelal mee aan Kroatische
zijde, zij namen hun wapens mee toen de strijd in Bosnië oplaaide. Over het algemeen lukte het de
Moslims niet om aan zware wapens te komen. Produktie van wapens in de nationale wapenfabrieken
bleef op beperkte schaal doorgang vinden. Door het embargo zijn grondstoffen schaars en is legale
aankoop van wapens op de internationale markt niet mogelijk. De mogelijkheid blijft bestaan dat via
smokkel op beperkte schaal wapens het land binnenkomen. Vooral Moslims zijn afhankelijk van deze
wapensmokkel. Verder komen zij aan wapens door het buit maken ervan op tegenstanders.
In veel gevallen wordt bij rotaties het wapen overgedragen aan de opvolger (aflossing). Tevens vindt men
op verschillende plaatsen in Bosnië kleine wapen- en munitiefabriekjes die op beperkte schaal wapentuig
produceren. Men vindt ook veel zelfgemaakt wapentuig waarvan het gebruik niet geheel zonder gevaar
is. Verder ziet men veel, met name Duitse en Engelse, wapens uit de Tweede Wereldoorlog, die
(mogelijk) afkomstig zijn uit privé-verzamelingen.

-33







ü

-36-



IX. -





Defensie

Aan

l.a.a.

Datum

Ons kenmerk

Onderwerp

Commandant Landstrijdkrachten^
^Luitenantr

MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

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

UAPR2009
DIS2009000224
Ambtsbericht m.b.t. soldaat)

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst

Afdeling Contra-Inlichtingen
en Veiligheid

Bezoekadres:

Frederikkazeme, gebouw 32

Van der Burchiaan 31

2597 PC Oer» Haag

Postadres:

MVD/ACIV/BPV

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

E-mailadres:

Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 deel ik u in het kader
van beveiligingsbegeleiding het volgende mede.

De soldaat, ^geplaatst als
'heeft in 2008 een transactie van € 170,-

aanvaard wegens rijden onder invloed, strafbaar gesteld in artikel 8 lid 2 aanhef en sub b van de
Wegenverkeerswet 1994. Eveneens in 2008 heeft betrokkene een transactie van € 170,- aanvaard
wegens rijden onder invloed.

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

Plaatsvervangend Directeur MilitaJre Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Mr
Brigade-Generaal



Defensie

Aan

l.a.a.

Datum
Ons kenmerk
Onderwerp

Commandant Landstrijdkrachten

MPC55A
Postbus 90004

3509 AA Utrecht

STAF CLAS JZ Straf- en tuchtrecht
M PC 55A
Postbus 90004

3509 M Utrecht

16APR2009
DIS2009000223
Ambtsbericht m.b.t. korporaal)

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst

Afdeling Contra-tnlichllngen
en veiligheid

Bezoekadres:

Frederikkazerne, gebouw 32

2597 PC Den Haag

Postadres:

MIVD/ACIWBPV

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

E-mailadres:

Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 deel ik u in het kader
van beveiligingsbegeleiding het volgende mede.

heeft in 2008 een transactie van € 210,-
aanvaard wegens het buiten de bebouwde kom overschrijden van de maximumsnelheid met 31 tot 35
km/h. In 2005 heeft betrokkene een transactie van € 500,- aanvaard wegens het verlaten van een plaats
ongeval. Eveneens in 2005 is betrokkene veroordeeld tot € 285,- geldboete subsidiair 5 dagen hechtenis
wegens het overschrijden van de maximumsnelheid.

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

Plaatsvervangend Directeur Milüalre Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Brigade-Generaal



Aan

ARCHIEF ACIVl

Ministerie van Justitie

,HoQfds!mmigratie<en»Natura!isstie--Q!enst=
Postbus 5800

2280 HV Rijswijk

Defensie

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- «n

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:

Frederikkazerne, Gebouw 32

van der Burchlaan 31

Postadres:

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensie.nl

Datum 1 5 MEI 2009

Ons kenmerk DIS2009009945

onderwerp Aanvullend ambtsbericht m.b.t.i

Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 deel ik u het volgende
mede.

Door middel van mjjn ambtsbericht van 3jïiaa_rtJ?Op9 me{ kenmerk plS2_0090p3732 heb. ik u pp.de

het valselijk aannemen van de identiteit van ̂ MlHHlMHHMMHttBIIIHMPPOI't'ek asiel in
Nederland heeft verkregen.

Mij is bekend geworden dat niet de aanvraag van betrokkene tot asiel ('aanvraag P) is ingewilligd maar
dat de aanvraag van betrokkene tot vergunning tot verblijf zonder beperking ('aanvraag A') is ingewilligd.

Voor additionele informatie verzoek ik u contact met mij op te nemen.

Plaatsvervangend Directeur Militaire Infemingen- en Veiligheidsdienst

Brigade-Generaal



Aan

l.a.a.

Datum
Ons kenmerk

Onderwerp

ARCHIEF ACIV

Commandant Landstrijdkrachten

MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

Staf GLAS JZ Straf- en tuchtrecht
MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

15 ME! 2009
DIS2009009939
Ambtsbericht m.b.t. rijder 1,

Defensie

Ministerie van Defensie

Milftaira Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst

Afdeling Contra-Inlichtingen
en Veiligheid

Bezoekadres:

Frederikkazerne, gebouw 32

Van derTïurchlaan 3i~ ~*

2597 PC Den Haag

Postadres:

MIVD/ACIV/BPV

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

E-mailadres:

Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 deel ik u in het kader
van beveiligingsbegeleiding het volgende mede.

geplaatst als chauffeur bij 13
Gemechaniseerde Brigade, 11 Afdeling Rijdende Artillerie, heeft in 2009 een transactie van € 350,--
aanvaard wegens rijden onder invloed. In 2005 heeft betrokkene een transactie van € 220,- aanvaard
wegens rijden onder invloed.

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

Plaatsvervangend Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Brigade-Generaal



aan

l.a.s.

ARCHIEF ACIV

Commandant Koninklijke Marechaussee

«••*MPC 58C
Postbus 90615
2509 LP Den Haag

Staf Commandant Koninklijke Marechaussee
Juridisch Casemanagement
Koningin Beatrixkazerne
Postbus 90615
2509 LP Den Haag

Defensie

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst

Afdeling Contra-lnlicTitingen
en Veiligheid

Bezoekadres:

Frederikhaierne, gebouw 32

Van der Burchlaan 31

2597 PC Den Haag

Postadres:

MIVD/ACIV/BPV

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

E-mailadres:

Datum

Ons kenmerk
Onderwerp

15 MEI
DIS2009009938
Ambtsbericht m.b.t.

Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 deel ik u in het kader
van beveiligingsbegeleiding het volgende mede.

is in 2008 veroordeeld tot € 320,- geldboete
subsidiair 6 dagen hechtenis en 4 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid voorwaardelijk met een
proeftijd van 2 jaren (7 mei 2008 - 6 mei 2010) wegens overtreding van artikel 62 juncto bord A1 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (overschrijding maximumsnelheid met 35 tot 40
km/h). Betrokkene heeft in 2007 een transactie van € 250,- aanvaard wegens overtreding van hetzelfde
artikel (overschrijding maximumsnelheid met 35 tot 40 km/h).

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

Plaatsvervangend Directeur Militaire j/Kfchtingen- en Veiligheidsdienst

Brigade-Generaal



ARCHIEF ACIV
Defensie

Aan Commandant Landstrijdkrachten

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen-«n
Veiligheidsdienst

Afdeling Contra-Inlichtingen
en Veiligheid

Bezoekadres:

Frederikkazerne, gebouw 32

MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

i-a a- Staf GLAS JZ Straf- en tuchtrecht
MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

1 5 MEI 2009
Ons kenmerk DIS2009009363

onderwerp Ambtsbericht m.bA. i

Van der Burchlaan 31

2597 PC Den Haag

Postadres:

MIVD/ACiWBPV

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Oen Haag

E-ma>ladresf.

Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 deel ik u in het kader
van beveiligingsbegeleiding het volgende mede.

f, Is in 2008 veroordeeld tot
€ 550,-- geldboete subsidiair 11 dagen hechtenis en 6 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid
voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren (21 oktober 2008 - 20 oktober 2010) en tot € 250,--
geldboete subsidiair 5 dagen hechtenis en 3 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid wegens rijden
onder invloed en wegens het veroorzaken van gevaar/hinder op de weg.

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

Plaatsvervangend Directeur Militaire Urffehtingen- en Veiligheidsdienst

Brigade-Generaal



Defensie

Aan

l.a.a.

Datum

Ons Kenmerk

Onderwerp.

Commandant Landstrijdkrachten

MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

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

1 5 MEI 2609
DIS2009009362
Ambtsbericht m.b.t. \e van Defensie

Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst

Afdeling Contra-Inlichtingen
en Veiligheid

Bezoekadres:

jFrederiktezeme; gebouw 32

Van der Burclilaan 31

2597 PC Den Haag

Postadres:

MIVD/ACIV/BPV

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

E-mailadres:

Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 deel ik u in het kader
van beveiligingsbegeleiding het volgende mede.

_ ,. _ • _ heeft in 2007 een transactie van
€ 315,- aanvaard wegens overtreding van de Opiumwet (aanwezig hebben harddrugs).

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

Plaatsvervangend Directeur Militairejtflichtingen- en Veiligheidsdienst

Brigade-Generaal



Defensie

Aan

l.a-a.

Datum

Ons kenmerk

Onderwerp

Commandant Landstrijdkrachten

«•••M PC 55A
Postbus 90004
3509 M Utrecht

Staf CLAS JZ Straf- en tuchtrecht
M PC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

1 5 ME) 2009
DIS2009009325
Ambtsbericht m.b.t.l

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en
VBHlghaidstilenst

Afdeling Contra-Inlichtingen
en Veiligheid

Bezoekadres:

Frederikkazerne, gebouw 32
---Mr.:—- r .-i- nr *k -^c=*i.-, -f*~ — *aKs

Van der Burchlaan 31

2597 PC Den Haag

Postadres:

MIVD/ACIV/BPV

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Oen Haag

E-mailadres:

Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 deel ik u in het kader
van beveiligingsbegeleiding het volgende mede.

2008 veroordeeld tot € 650,-- geldboete
subsidiair 13 dagen hechtenis en tot 6 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid wegens rijden onder
invloed, strafbaar gesteld in artikel 8 lid 3 aanhef en sub a van de Wegenverkeerswet 1994. Betrokkene
is in 2007 veroordeeld tot € 300,-- geldboete subsidiair 6 dagen hechtenis en tot 6 maanden ontzegging
van de rijbevoegdheid voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren wegens rijden onder invloed.
Betrokkene heeft in 2005 een transactie van € 220,- aanvaard wegens rijden onder invloed. Betrokkene
heeft in 2007 een transactie van € 250,-- aanvaard wegens het opzettelijk wederrechtelijk een motorrijtuig
van de krijgsmacht gebruiken ('joyriding').

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

Plaatsvervangend Directeur MilitaireJjfticbtingen- en Veiligheidsdienst

Brigade-Generaal



Aan

l.a.a.

Datum

Ons kenmerk

Onderwerp

ARCHIEF ACIV

Commandant Zeestrijdkrachten
^^1^^^^^^^^^^^^

MPC 10A
Postbus 10000
1780 CA Den Helder

CZSK KM Afdeling Juridische Zaken
Kazerne Willemsoord
Rijkszee- en Marinehaven 1
1781 ZZ Den Helder

15 ME! 2009
DIS2009008409
Ambtsbericht m.b.t.<

Defensie

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst

Afdeling Contra-Inlichtingen
en Veiligheid

Bezoekadres:

Fredefikkazeme, gebouw 32

Van der Burchlaan 31

2597 PC Den Haag

Postadres:

MtVD/ACIV/BPV

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haafl

E-mailadres:

Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 deel ik u in het kader
van beveiligingsbegeleiding het volgende mede.

heeft in 2007 een transactie van€300,- aanvaard wegens overtreding van de Opiumwet (synthetische
drugs).

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

Plaatsvervangend Directeur Militairalnlichtingen- en Veiligheidsdienst

Brigade-generaal



Aan

Datum
Ons kenmerk

.Onderwerp

Defensie

ARCHIEF ACIV

Commandant Landstrijdkrachten
<4M
MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

Staf GLAS JZ Straf- en tuchtrecht
MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

15 MEI 2009
DIS2009008408

_Ambtsbericht m.b.t. >

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen-en
Veiligheidsdienst

Afdeling Contra-Inlichtingen
en Veiligheid

Bezoekadres:

Jtrederikkazerne, gebouw.32.

Van der Burchlaan 31

2597 PC Den Haag

Postadres:

MIVD/ACIV/BPV

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

E-mailadres:

Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 deel ik u in het kader
van beveiligingsbegeleiding het volgende mede.

is in 2008 door de Militaire politierechter
Arnhem veroordeeld tot € 300,- geldboete subsidiair 6 dagen hechtenis en tot 6 maanden ontzegging
van de rijbevoegdheid voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren wegens rijden onder invloed, strafbaar
gesteld in artikel 8 lid 3 aanhef en sub a van de Wegenverkeerswet 1994. Voornoemde proeftijd loopt van
12 juli 2008 tot 11 juli 2010.

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

Plaatsvervangend Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Brigade-Generaal



Aan

l.a.a.

Datum

Ons kenmerk

Onderwerp

ARCHIEF ACIV

Commandant Landstrijdkrachten

MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

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

15 MEI 2009
DIS2009008400
Ambtsbericht m.b.t.»

Defensie

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen-en
Veiligheidsdienst

Afdeling Contra-Inlichtingen
en Veiligheid

Bezoekadres:
Frederikkazeme, gebouw 32

Vanüêr Burcfiïaan 31 ~"

2597 PC Den Haag

Postadres:

MIVD/ACIV/BPV

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Oen Haag

E-mailadres:

Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 deel ik u in het kader
van beveiligingsbegeleiding het volgende mede.

heeft in
2008 een transactie van € 250,- aanvaard wegens overtreding van artikel 20 en artikel 22 van het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (overschrijding maximumsnelheid met 35 tot 40
km/h). Daarnaast is betrokkene in 2007 veroordeeld tot € 220,- geldboete subsidiair 4 dagen hechtenis
en tot 4 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid wegens overtreding van artikel 5 van de
Wegenverkeerswet 1994 (gevaar/hinder veroorzaken).

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

Plaatsvervangend Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Brigade-Generaal



Aan

l.a.a.

Datum

Ons kenmerk

Onderwerp

ARCHIEF ACIV

Commandant Landstrijdkrachten

*HM!
M PC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

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

15 MEI 2009
DIS2009004731
Ambtsbericht m.b.ti

Defensie

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen-en
Veiligheidsdienst

Afdeling Contra-Inlichtingen
en Veiligheid

Bezoekadres:

Frederikkazerne, gebpuw32

Van der BurcWaan ai

2597 PC Den Haag

Postadres:

MWD/ACIV/BPV

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

E-mateöres:

Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 deel ik u in het kader
van beveiligingsbegeleiding het volgende mede.

leeft in 2007 een schriftelijke waarschuwing gekregen wegens mishandeling. In 2006 heeft
betrokkene een transactie van € 260,-- aanvaard wegens mishandeling. In 2005 heeft betrokkene een
transactie in de vorm van een verplichting tot schadevergoeding van € 147,32 aanvaard wegens
vernieling. In 2004 is betrokkene veroordeeld tot 1 week militaire detentie voorwaardelijk met een proeftijd
van 2 jaren en € 225,- geldboete subsidiair 5 dagen hechtenis wegens diefstal. In 2003 is betrokkene
veroordeeld tot 130 uren werkstraf subsidiair 65 dagen jeugddetentie en € 1500,- geldboete subsidiair 30
dagen hechtenis wegens diefstal met geweld in vereniging, driemaal gepleegd. In 2002 is betrokkene
veroordeeld tot 4 maanden jeugddetentie voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren wegens poging tot
zware mishandeling in vereniging en openlijke geweldpleging tegen goederen.

Met inachtneming van artikel 7 en 10 van de Wet veiligheidsonderzoeken hebben deze feiten, mede gelet
op het gestelde in artikel 3 van de Beleidsregeling justitiële antecedenten bij veiligheidsonderzoeken
Defensie en de termijn waarin justitiële antecedenten doorgaans in beschouwing worden genomen, niet
geleid tot intrekking van de verklaring van geen bezwaar.

Plaatsvervangend Directeur Militaire Inltémingen- en Veiligheidsdienst

Brigade-generaal



Aan

ARCHIEF ACIUefensie

Commandant Landstrijdkrachten

**m
MPC 55A
Postbus 90004
3509AA Utrecht

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen-en

Veiligheidsdienst

Bezoekadres:

Frederikkazerne, Gebouw 32

van der Burchlaan 31

Postadres:

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensie.nl

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

Datum

Ons kenmerk

Onderwerp. .

1 5 MEI 2009
DIS2009001732
Ambtsbericht m.b.t.

Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 deel ik u in het kader
van beveiligingsbegeleiding het volgende mede.

2006 door de Militaire politierechter te Arnhem
veroordeeld wegens een zedenmisdrijf, te weten schennis van de eerbaarheid op of aan een plaats, voor
het openbaar verkeer bestemd, driemaal gepleegd. Het genoemde misdrijf is gepleegd ten overstaan van
minderjarige vrouwen (incidenteel meerderjarig), gebruik makend van een militair voertuig (incidenteel
privévoertuig) en gekleed in militair gevechts- danwei dagelijks tenue (incidenteel burgerkleding).

Met inachtneming van artikel 7 en 10 van de Wet veiligheidsonderzoeken heeft dit feit, mede gelet op het
gestelde in artikel 3 van de Beleidsregeling justitiële antecedenten bij veiligheidsonderzoeken Defensie,
niet geleid tot intrekking van de verklaring van geen bezwaar.

Plaatsvervangend Directeur Militaire tóffchtingen- en Veiligheidsdienst

Brigade-generaal





Defensie

Aan De Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding
Landelijk Parket Openbaar Ministerie
t.a.v. mr. R. Steen
Postbus 395
3000 AJ Rotterdam

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst

Afdeling Juridische Zaken

Bezoekadres:

Frederikkazeme, Geb. 32

van der Burehlaan 31

Postadres:

MPC58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensie.nt

Datum 10JUN2009

Ons kenmerk DIS2009O t ̂  303
onderwerp Ambtsbericht

Geachte heer,

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

l8€BBBBBPn°9eliJk uit een in net Verenigd Koninkrijk gelegen penitentiaire inrichting is ontsnapt. Te uwer
informatie verwijs ik naar het internetadres: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7380037.strn

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 Inlichtinoen^ên Veiligheidsdienst (wnd.)

Brigadegeneraal

2009014399

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en oncferwerp vermelden.



Aan

l.a.a.

Datum

Ons kenmerk

Onderwerp

Defensie

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen, en
Veiligheidsdienst

Afdeling Contra-Inlichtingen
en Veiligheid

Bezoekadres:

Jfedgrjkkazerrie,.gebouw 32.

ARCHIEF ACIV

Commandant Landstrijdkrachten

*••MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

Staf C LAS JZ Straf- en tuchtrecht
MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

2 3 JUN 2009

DIS2009011651
Ambtsbericht m.b.t. i

Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 deel ik u in
het kader van beveiligingsbegeleiding het volgende mede.

Van der Burchlaan 31

2597 PC Den Haag

Postadres:

MIVD/ACIV/BPV

MPC 58 B

Postbus 20701

2300 ES Den Haag

3ld tot € 300,- geldboete subsidiair 6 dagen hechtenis en
tot 6 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren
wegens rijden onder invloed (artikel 8 lid 3 aanhef en sub a Wegenverkeerswet 1994). Eveneens
in 2007 heeft betrokkene een sepot in de vorm van een schriftelijke waarschuwing gekregen
wegens het besturen van een motorrijtuig na ongeldig verklaring van het rijbewijs (artikel 9 lid 2
Wvw 1994). In 2005 is betrokkene veroordeeld tot € 181,- geldboete subsidiair 3 dagen
hechtenis wegens het op de weg veroorzaken van gevaar/hinder (artikel 5 Wvw 1994). Eveneens
in 2005 heeft betrokkene een transactie van € 220,-- aanvaard wegens rijden onder invloed,
(artikel 8 lid 2 aanhef en sub a Wvw 1994). Ten slotte heeft betrokkene in 2004 een transactie
van € 240,-- aanvaard wegens overschrijding van de maximumsnelheid met 36 t/m 40 km/h
(artikel 21 en 22 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990).

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

Plaatsvervangend Directeur Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Brigade-Generaal



ARCHIEF ACIV Defensie

Aan Commandant Landstrijdkrachten

MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- «n
Veiligheidsdienst

Afdeling Contra-Inlichtingen
en Vettigheid

Bezoekadres:

FrederikKazerne, gebouw 32

VanderBurchlaan31

2597 PC Den Haag

Datum

Ons kenmerk

Onderwerp

Staf GLAS JZ Straf- en tuchtrecht
MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

Postadres:

MIVD/ACIV/BPV

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

23JUN2MM

DIS2009012057
Ambtsbericht m.b.t.

Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 deel ik u in
het kader van beveiligingsbegeteiding het volgende mede.

Is in 2005 veroordeeld tot € 480,--
gefdboete subsidiair 9 dagen hechtenis en 4 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid
voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren wegens rijden onder invloed (artikel 8 lid 2
aanhef en sub a Wegenverkeerswet 1994). In 2004 is betrokkene veroordeeld tot € 260,-
geldboete subsidiair 5 dagen hechtenis wegens rijden onder invloed. Eveneens in 2004 heeft
betrokkene een transactie van € 480,- aanvaard wegens rijden onder invloed. In 2003 heeft
betrokkene een transactie van € 480,- aanvaard wegens rijden onder invloed. Ten slotte heeft
betrokkene in 2004 een transactie van € 225,- aanvaard wegens het op de weg veroorzaken van
gevaar/hinder (artikel 5 Wvw 1994).

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

Plaatsvervangend Directeur^Jiljy^e Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Brigade-Generaal



Defensie

Aan Hoofd van de Algemene inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst

Afdeling Juridische Zaken

Bezoekadres:

Frederikkazerne, Geb. 32

van der Burchfaan 31

Postadres:

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Oen Haag

www.defensie.nl

Datum - O 2 JUL

Ons kenmerk DIS2009 01k>& M O\p Ambtsbericht

Telefoon

Fax (07i

Geachte heer Bouman,

Hierbij maak ik op grond van artikel 36 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 taakuitvoering van uw
dienst.

Bij de uitvoering vandeaancjeMlVD opgedragen wettelijke taken heb ik uit betrouwbare bron vernomen dat

scène' en wel eens naar 'krakersfeestjes' gaat. Ook heeft hij gedemonstreerd tegen de Eurotop (ngo).

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

laire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Generaal-majoor

2009016549

Bij beantwoording datum, ons Jcenmertc en onderwerp vermelden.



DIS2009018306/
17 juli 2009

Ministerie van Defens

Defensie

Militaire Inlichtingen-
Veiligheidsdienst

Bezoekadres:
Frederikkazerne, Gebo
Van der Burchlaan 31
2597PC Den Haag

Postadres:
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Telefoon (070)̂ Bj

Aan: Landelijk Officier van Justitie voor Terrorismebestrijding
Onderwerp: Ambtsbericht inzake l

Geachte heer Steen,

Ter verduidelijking van dit ambtsbericht wordt eerst een algemene duiding gegeven van zaken
en/of onderdelen die in̂ MHBHHHHlHfcfc/an belang zijn.

Blad 1 van 10



Nummer
Datum

2009018306
17 juli 2009

o?v^u*-.u — -: -1. L



Nummer
Datum

2009018306
17 juli 2009

Blad 3 van 10



Nummer
Datum

2009018306
17 juli 2009



Nummer
Datum

2009018306
17 juli 2009

MILIT/UggifNÜCHtlNGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST,

Generaal-majoor

KT 2,

Blad 5 van 10



Nummer
Datum

2009018306
17 juli 2009

Bijlage
Administratieve gegevens inzake bedrijven en personen



DIS2009022495,
24 september 2009

Ministerie van Defens

Defensie

Militaire Inlichtingen-
Veiligheidsdienst

Bezoekadres:
Frederikkazerne, Geboi
Van der Burchlaan 31
2597PC Den Haag

Postadres:
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Telefoon (070)

Aan:
Onderwerp:

Landelijk Officier van Justitie voor Terrorismebestrijding
Aanvullend ambtsbericht inzake hed

Geachte nee



Aan

Defensie

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

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst .

Afdeling Juridische Zaken

Bezoekadres:

Frederikkazerne, Geb. 32

van der Burchlaan 31

Postadres:

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensie.nl

Datum 24 september 2009
Ons kenmerk DIS2009022590 _
onderwerp Ambtsbericht^BP Telefoon (070)

Fax (070;

Geachte heer,

Op grond van artikel 38 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 doe ik u hierbij
informatie toekomen afkomstig van de<

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

^wl
DirectpiftNiiJtaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.



Aan

Defensie

De Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding
Landelijk Parket Openbaar Ministerie

Postbus 395
3000 AJ Rotterdam

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- ei

Veiligheidsdienst

Afdeling Juridische Zakei

Bezoekadres:

Frederikkazerne

van der Burchlaan 31

Postadres:

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensie.nl

Datum 27 OKI. 2009
Ons kenmerk DIS2009 O "LLJ'S "2 3

Onderwerp Ambtsbericht

Telefoon (070

Fax (07

Geachte heer,

Hierbij maak ik op grond van artikel 38 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 melding v;
gegevens waarvan ik in kennis ben gesteld en die mogelijk van belang zijn voor de opsporing of vervolging v;
strafbare feiten.

Bij de uitvoering van de aan de MIVD opgedragen wettelijke taken heb ik uit betrouwbare bron vernomen dat
er recent veel vraag is naar wapens afkomstig uit (HBHMMMHHMMP Wapens van divers kalit
worden verkocht op de zwarte markt. De verkoopcentra zijn: ^ffffffÊtÊjjtÊjjjjjIfffffHÊ^
Criminele organisaties uit̂ HMMPlanden Proberen °P zwarte markten in|jHHI(pBïari'rode kwik' v;
het merk Red Mercury 20/20 te komen. Men is bereid om 3 miljoen US$ te betalen voor 1 kg kwik.

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
DirecteugÉ/lilitaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Generaal-majoor

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.



Defensie

Aan De Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding
Landelijk Parket Openbaar Ministerie
t. a. v.
Postbus 395

3000 AJ Rotterdam

Ministerie van Defensie

Militaire inlichtingen- en

Veiligheidsdienst

Afdeling Juridische Zaken

Bezoekadres:

Frederikkazerne

van der Burchlaan 31

Postadres:

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensie.nl

2.7 OKI. 2009
Datum

Ons kenmerk DIS2009 O

onderwerp Ambtsbericht

Telefoon (070) 441 9114

Fax (070)441 91 15

Geachte heer,

Hierbij maak ik op grond van artikel 38 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 melding v;
gegevens waarvan ik in kennis ben gesteld en die mogelijk van belang zijn voor de opsporing of vervolging v;
strafbare feiten.

Bij de uitvoering van de aan de MIVD opgedragen wettelijke taken heb ik uitf betrouwbare bron vernomen c
de politie in^fH&ïfi personen gearresteerd heeft vanwege hun mogelijke betrokkenheid bij de smokkel v
wiet vanuit Nederland naar^Êijjj^n de smokkel van wapens en munitie vanuit ̂ Hfeiaar Nederland.
Daarnaast zijn wegens illegaal bezit van wapens een vijftal personen gearresteerd. Hierbij gaat het om
volgende personen: •

Mogelijk hebben de genoemde personen connecties met criminele netwerken in Nederland.

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
Directö«Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Generaal-majoor

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderweg vermelden.



Aan

Defensie

De Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding
Landelijk Parket Openbaar Ministerie

Postbus 395
3000 AJ Rotterdam

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst

Afdeling Juridische Zaken

Bezoekadres:

Frederikkazerne

van der Burchlaan 31

Postadres:

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensie.nl

Datum 27 Ml. 2009
Ons kenmerk DIS2009 O 7 Lf 3 1

onderwerp Ambtsbericht

Telefoon (070)

Fax (070;

Geachte heer,

Hierbij maak ik op grond van artikel 38 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 melding v;
gegevens waarvan ik in kennis ben gesteld en die mogelijk van belang zijn voor de opsporing of vervolging v;
strafbare feiten.

Bij de uitvoering van de aan de MIVD opgedragen wettelijke taken heb ik uit betrouwbare bron vernomen dat
de liquidatie van̂ PBR̂ HHMHHHHHIIHIB̂ 'n relatie staat tot een ruzie binnen twee belangrijl
clans. Binnen de eerste clan is sprake van de groep rondom de criminelen ̂ MBBBBBB̂ BBBHPBBP

••HHBÎ HHMfe:- De getuigenis van̂ BBH^ bij deHHHBjbolitie- en justitie autoriteiten zo
hem fataal geworden zijn. Deze getuigenis zou voor̂ fUMMP reden geweest zijn om opdracht te geven

dMJÎ jit de weg te ruimen. Hiervoor zijn 40MMH9 beter bekend alŝ BHMMMRV50 ZP
compagnons, Waarondef4jf£jj£jjjjjj£) ingeschakeld.

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 d§ze

'Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Generaal-majöor

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.



Defensie

fff
IW

Aan De Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding
Landelijk Parket Openbaar Ministerie
t.a.v. mr.i
Postbus 395
3000 AJ Rotterdam

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst

Afdeling Juridische Zaken

Bezoekadres:

Frederikkazerne

van der Burchlaan 31

Postadres:

MPC58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensie.nl

27 OKT. 2009
Datum

Ons kenmerk DIS2009O 2

onderwerp Ambtsbericht

Telefoon (070

Fax (070)

Geachte heer,

Hierbij maak ik op grond van artikel 38 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 melding MZ
gegevens waarvan ik in kennis ben gesteld en die mogelijk van belang zijn voor de opsporing of vervolging vs
strafbare feiten.

Bij de uitvoering van de aan de MIVD opgedragen wettelijke taken heb ik uit betrouwbare bron vernomen dat
(leen belangrijke persoon is in het^fjjfgjjjjggjgjjilMri relatie tot valse paspoorten^MJ

criminelen die behoefte hebben aan een qHKHMHBHMMMMMHJHMHMfê  Nederlands
paspoort doen zaken met deze persoon.

kou tevens verantwoordelijk zijn voor illegale gelddrukkerijen waar euro biljetten van 50€, 100€ en 200€
worden gedruktl̂ HBIevert hoogwaardige documenten. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de sterke
connecties die hij heeft in de wijk fMHIHBHHIPHier staat dî mMHinsteüing die belast is met het
drukken van geld.

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

Generaal-majoor

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.



Aan De Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding
Landelijk Parket Openbaar Ministerie

Postbus 395
3000 AJ Rotterdam

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst

Afdeling Juridische Zaten

Bezoekadres:

Frederikkazerne

van der Burchlaan 31

Postadres:

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensie.nl

Ons kenmerk DIS2009C? 7^73

onderwerp Ambtsbericht

Telefoon (070.'

Fax (070)

Geachte heer,

Hierbij maak ik op grond van artikel 38 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 melding VE
gegevens waarvan ik in kennis ben gesteld en die mogelijk van belang zijn voor de opsporing of vervolging vj
strafbare feiten.

Bij de uitvoering van de aan de MIVD opgedragen wettelijke takenjieb ik uit betrouwbare bron vernomen o
MS gearresteerd. Hij in het bezit van e<

: op naam var^jgjfgggft. Omdat hij niet binnen de EU mag reizen, het
hij de achternaam van zijn vrouw overgenomen. De achternaam van zijn vrouw î dMBk Dankzij het go«
gemaakt paspoort heeft hij, nadat hij na een maand uit voorarrest was vrijgelaten, in Nederland et

ĤJHMHIHHIHIHHHIMfl̂ - Maandelijks ontvangt hij een vergoeding van de Nederlands

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 MINISTER VAN DEFENSIE
voor deze

Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

B/j beantwoording d&tum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.



Defensie

Aan De Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding
Landelijk Parket Openbaar Ministerie

Postbus 395
3000 AJ Rotterdam

Ministerie van Defensie

Militaire Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst

Afdeling Juridische Zaken

Bezoekadres:

Frederikkazeme, Geb. 32

van der Burchtaan 31

Postadres:

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensie.nl

27 (
Onskenmetk DIS2009 O

Referte Ambtsbericht d.d. 26 februari 2008, DIS2008000238
ondeiwerp Correctie op ambtsbericht

Telefooi

Fax (O

Geachte heer,

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

Door middel van mijn ambtsbericht van 26 februari 2008 heb ik u op de hoogte gebracht van informatie

betrokkene tijdens de werkzaamheden negatief opvief door opmerkingen die radicaal van aard waren, maar dat
dit niet de reden voor zijn ontslag was.

Bij nadere bestudering van het dossier is echter gebleken dat bovengenoemde zinsnede niet berust op bij mijn
dienst aanwezige informatie. Voor het overige kan het ambtsbericht onverkort in stand blijven.

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
DirecteynMilitajre Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Generaal-majoor

2009Q24331

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermeiden.



Aan

Datum

Ons kenmerk

Onderwerp

Ministerie van Justitie

Hoofd Immigratie en Naturalisatie
Postbus 5800
2280 HV Rijswijk

•3'Nonoog
DIS2009023559
Intrekking ambtsbericht l

Ministerie van Defensia

Militaire Inlichtingen-en
Veiligheidsdienst

Bezoekadres:

Frederikkazerne, gebouw 3;
Van der Burchlaan 31
2597 PC Den Haag

Postadres:

MIVD/ACIV/SB
MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

Naar aanleiding van een recente aanbeveling van de Commissie van Toezicht betreffende de
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) deel ik u mede dat het ambtsbericht d.d. 9 september
2008 met kenmerk DIS2008022132 hierbij wordt ingetrokken. Volledigheidshalve deel ik u mede
dat voornoemde aanbeveling een Stg GEHEIM gerubriceerd document betreft en derhalve niet
openbaar is. Met betrekking tot de grondslag voor het uitbrengen van gegevens in relatie tot
onderliggende procedure is op ambtelijk niveau reeds gesproken met de functionarissen Nationale
Veiligheid binnen uw organisatie.

PlaatsvervangendDirecteurMilî M'inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Brigade-Generaal



Ministerie van Defensie

ARCHIEF
Defensie

Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst

Afdeling Contra-Inlichtingen
en Veiligheid

Aan Commandant Landstrijdkrachten

M PC 55 A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

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

Bezoekadres:

Frederikkazeme, gebouw 32

Van derBurchlaan31

2597 PC Den Haag

Postadres:

MIVD/ACIWBPV

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

Datum O 9 DEC 2009
Ons Kenmerk DIS2009023934
Onderwerp Ambtsbericht m.b,t.(

Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 deel ik u in
het kader van beveiligingsbegeleiding het volgende mede.

heeft in 2005 een transactie van € 220,-- aanvaard wegens
overtreding van de Opiumwet (softdrugs). Eveneens in 2005 heeft betrokkene een transactie van
€ 125,— aanvaard wegens het gebruiken/toedienen/voorbereiden of voorhanden hebben van
harddrugs (feitcode 171).

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

Plaatsvervangend Directeur Militaire Jrflichtingen- en Veiligheidsdienst

Brigade-Generaal


