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Aan• De Procureurs-Generaal, fgd. Directeuren van Politie;
De Officieren van Juatitie, Hoofden van Arrondissementaparketten,
De Korpsohefa van Gemeentepolitie;
De AlgemeeD Inspecteur van het Korpa Rijkepolitier
De Districtscommandanten van Rijkspolitie,
De Staf vaD de Koninklijke Marechaueeee, Boot4 Sectie liJ
De Commandant van de Dienat Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie,
Bet Hoofd van de Afdeling Douane, Miniaterie van Pinanciinf
Bet Hoofd van de Binnenlandse VeiligheidadienatJ
De Leider van het Landelijk !ijatandsteaa Terreurbestrijding,
De Chef Afdeling Openbare Orde van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken.

Hierbij heb ik de eer U het "Journaal Berichtgeving Terrorisme"
over de maanden september en oktober 1976 te doen toekomen.
Bijgaand gelieve U aan te treffen een indicatorenlijat voor het
onderkennen van valse '!mleaische paapoor-ten.

Het Hoofd van de Centrale
Informatiedienst,
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MAANDa SEPT/OKT. 1976

Op zaterdag 4 september 1976 omstreeks 21.00 uur, werd kort na
de start vanaf de luchthaven van Nice een toestel van de K.L.M.
(een DQ-9 RC), bekend onder nummer KL 366, die was ingezet voor
de vlucht Malaga - Nice - Amsterdam, gekaapt door een drietal
personen die in Malaga in het vliegtuig varen gestapt. Behalve
de vijfkoppige bemanning bevonden zich in totaal 78 paseagiers
aan boord van het vliegtuig. Elk van de kapers was bewapend met
een pistool en een handgranaat. Later bleek dat de drie kapers
in het bezit waren van paspoorten die waren gesteld ten name van
geboren in 1950 te Damascus, beroep koopman, houder van een Syrisch paspoort. In dit paspoort was onder
andere een visum voor Spanje geplaatst, afgegeven door de Spaanse ambassade te Koeweit op 4.8.1976;
, geboren te Ramleb iD
1946, houder van een Jordaans paspoort. In dit paspoort stond
een visum voor Spanje, afgegeven op 7.8.1976 te :Bagdad,
geboren op

Medea, be-

roep arts, wonende te :Birtouta, Rue de Principale, houder van
een Algerijns paspoort.
Laatstgenoemde werd later geïdentificeerd alss
geboren in 1950 te Hebron, die destijds betrokken was bij de
kaping van een vliegtuig van de Duitse Luchtvaartmaatschappij
Lufthansa, en bij de kaping van de "Missiesipi" van de X.L.M.
Nadat het vliegtuig voor de tweede maal op de luchthaven Larnaca op Cyprus was geland (na een tussenlanding in Tunis voor
brandstofinname), waren intussen onderhandelingen gaande tussen
de Nederlandse ambassadeur op Cyprus en een vertegenwoordiger
van de P.L.O. enerzijds en de kaper ~nderszijds teneinde
de bemanning en de passagiers van het vliegtuig vrij te krijgen. Toen de vertegenwoordiger van de P.L.O. op Cyprus via de
boordradio een redevoering gebouden had werden de kapers kennelijk gerust gesteld. Hen werd een vrijgeleide uit C7prus beloofd ..-~
waarop door de kapers werd besloten op dit voorstel in te gaan.
Verder ia komen vast te staan dat door - - en op 30 augustus 197b bij de Nederlandse
ambassade te Madrid een visum voor Nederland werd aangevraagd.
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Om onbekende redenen hebben zij dit visum niet afgehaald. Vrij-

vel zeker ia dat de kapera deel uitmaken van de P.F.L.P.-G.C.
(Popular Front for tbe Liberation of Palestina, - General Cammand), een afgescheiden sroepering van de P.F.L.P. van George
Habache.
Op 5.9 werd vernomen dat de bekende 11111111
tillillil op dat moment in Algerije zou verblijven en vandaaruit
per vliegtuig via Belgrado naar Bag4ad zou reizen. Op b.9 werd
medegedeeld dat tllllt, teaamen met
(~
die destijds in West-Duitsland werd vrijgelaten in
ruil voor de gegijzelde C.D.U.-voorzitter Peter Lorans, met een
vlucht van "Air !lgerie" naar Belgrado was ge.,log.n.• Later werd
bekend dat Carlos in Belgrado was gearriveerd in het gessleehap
van vier of vijf personen van wie de identiteit niet bekend var
Op 12 september ia Carlos met Klein vertrokken naar Bagdad.

11111111,

08-09-76

Vernomen werd dat
(Chef Operaties P.F.L.P.) een kaping van een El Al toestel vanaf Wenen of Zurich zou voorbereiden. De aktie zou plaatsvinden tussen 8-9 en 15-9. Als aogelijke
daders worden genoemds

VLK 1440

geboren in 1948 te Askel,, in bezit
van een Libanees paspoort nummer .....
ontbreka~a

1950 te

VLK 1441

(zie
foto).

09-09-76

De aandacht wordt gevestigd op de Italiaans
op -

te San Severo/Italië, ali-

' zeu·de geb .datum, momenteel zonder beroep, voorheen kelner in een pizza-restaurant.
tllllt is een inlichtingenzwendelaar die zich wendt tot diplomatieke vertegenwoordigingen als extreem-rechtse Italiaanse terrorist, die tegen betaling genegen is inlichtingen te geven
over op handen zijnde acties van de "Rode Brigade" etc. Ook "bezit bij informatie" over de Baader-Meinhoff groep, Spaanse groeperingen en El Fatah, al naar gelang de eventuele interesse van
de diplomatieke vertegenwoordiging die hij bezoekt.
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Op 11 • 9 verden de namen bekend van de daders van de vliegtuigkaping op het toestel van de T.W.A. door leden van bet Kroatisch
Bevrijdingsfront:

VLK/OVr
1442
u
VLK/OVr 1443
VLK/OVr 1444
VLK/OVr 1445
VLK/OVr 1446
Allen bezitten de Amerikaanse nationaliteit, met uitzondering
van genoemde Busik, die staatloos is.
De Kroatische ballingen die de kaping uitvoerden behoren tot de
Ustasji-beveging, die strijdt voor een onafhankelijk Kroatië,
een provincie van Joegoslavië. De beweging heeft haar naam ontleend aan de groep Kroatische guerillastrijders die in de 16e
en 17e eeuw vocht tegen de Turkse bezetters. Tijdens de 2e W.O.
regeerde de Ustasji onder toezicht

va~

de nazi's over de toenma-

lige republiek Kroatië. Na de 2e W.O. vluchtte een deel van de
beweging uit Joegoslavië, tervijl een ander deel in 1947 zijn
ondergrondse strijd voortzette tegen president Tito (zelf een
Kroaat). De Kroatische bevrijdingsbeweging verhoogde haar activiteiten tegen het regime van Tito in 1971, toen het Joegoslavische staatshoofd de partij zuiverde van Kroaten die streefden
naar een onafhankelijk KroatiëJ ook een aantal intellectuelen
verden opgepakt.
In april van dat jaar werd de Joegoslavische ambassadeur in
Stockholm door een Kroaat doodgeschoten en werden in Joegoslavië
zelf aanslagen gepleegd op regeringsfunctionarissen en op installaties. In 1972 nam de Ustasj de verantwoordelijkheid op zich
voor het opblazen van een DC-9 van de Joeegoslavische luchtvaartmaatschappij boven Tsjechoslovakije, waarbij twintig mensen om
het leven kwamen. Vorig jaar beraamden de Ustasji's een moordaan•
slag op Tito1 in 1972 werd de Joegoslavische consul in Frankfurt
vermoordJ in Lyon werd een Joegoslavische consul gewond bij een
aanslag, dit jaar ontsnapte de Joegoslavische consul in Keulen
aan een terroristische actie. In juni 1976 werd in

Paragu~

de

Uruguayaanse ambassadeur doodgeschoten door een Ustaaj die hem
voor een Joeegoslavische zaakgelastigde had aangezien.
13-09-76

Door de Franse politie te Lisieux werd voor het eerst met succes
van een nieuw wapen tegen gijzelingsacties gebruik gemaakt: een
gasgeweer dat zijn doel binnen een seconde onbeweeglijk kan ma-
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ken. Met behulp van deze nieuwe verstuiver, die erulziet als een
gewone landbouvverstuiver, heeft de politie drie cipiers ontzet
die met messen in bedwang verden gehouden door vier gevangenen .

Tervijl de gevangenen met het mes op de keel van de cipiers stonden heeft de politie hen toch onschadelijk kunnen maken door middel van het verstuivingsgeweer, dat zij afvuurden door een gesloten traliedeur. De gijzelaars konden ongedeerd bevrijd worden.
Het gas dat hierbij gebruikt werd, ie het al lang bekend chlorobenzeen. Het nieuwe is de afvuurinrichting, die het gas in zeer
hoge concentratie kan verspreiden over een afstand van een kleine 30 meter. Het gas veroorzaakt een onmiddellijke ademnood zonder de longen binnen te treden • Het gas wordt vó6r de long,n
door een slijmlaag tegengehouden. Iemand die door het gas verlamd
is kan sonder schadelijke verschijneelen weer in normale toestand
worden teruggebracht door aiddel van "ventilatie 11 •
19-09-76

Bericht werd ontvangen dat het "ermittlungsverfahren" tegen de
in Münster/Dld. wonende groep Turkse terroristen (zie mutatie
d.d. 8.3.76) is ingetrokken. Het blijkt dat de (overigens medegesignaleerde)
geboren te Pasinler als informant fungeerde voor het Bundeskriminalamt. De informatie als
vervat in mutatie 8.}.76 blijkt door tlllt uit commercieel oogpunt aan het B.K.A. te zijn verstrekt. Tegen hem wordt nu een
haftbefehl afgegeven tersake valse aangifte. De VLK-signaleringen
nrs. 1079 t/m 1093 komen hiermede te vervallen.

2o-09-76

Naar aanleiding van het verschijnen van pamfletten waarop een
sticker van het "V.A.W." (Verbond tegen Ambtelijke Willekeur)
was geplaatst in diverse plaatsen, o.a. Driebergen , Breukelen,
Heerlen, Roermond en Maastricht, waarin werd aangezet tot criminele acties tegen bepaalde over heidspersonen, werd een onderzoek
ingesteld . Daarbij bleek dat de vermoedelijke dader een nieuwe
order had geplaatst bij een drukkerij in Delft voor een partij
van 100.000 stickers . Door de politie te Delft is tijdens een
verkeerscontrole het bekende Rode Jeugd-lid
aange t ouden. In de door hem bestuurde auto werden ruim duizend
van de eerder vermelde pamfletten aangetroffen. Voorts werden
aantekeningen aangetroffen welke erop duidden dat
ook vetenschap had van de gevoerde acties van de V.A.W. elders
in den lande. Hij werd aangehouden en het onderzoek wordt voortgezet doch zal nog wel enige tijd in beslag nemen •

..
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24-09-76
Uit de afgelegde verklaringen van

die nog steeds

in de gevangenis van Ramle in Israël verblijft, is het volgende
gebleken.
Nadat zij in 1974 in contact is gekomen met de Rode Jeugd, leerden zij en haar vriend

in september 1975 bij

hen thuis
door
Door laatstgenoemden werd aan haar gevraagd of bij hen op de
flat een bespreking gehouden mocht worden, waarbij zijzelf aanvankelijk niet aanwezig mochten zijn. Toen bleek dat geen der
aanwezigen tegen hun presentie bezwaar had, mochten ook zij bij
het gesprek aanwezig zijn. Tijdens de hierna volgende besprekingen tussen leden van de Rode Jeugd werd regelmatig gesproken
over training met vuurwapens en explosieven in het Midden Oosten. Adri en Ciska EEKEN, die in de loop van het jaar 1975 lid
waren geworden van de Rode Jeugd/Rode Hulp, brachten in de zomer van 1975 een bezoek aan Beiruth naar aanleiding van hun contacten met de Palestijnen en hun werkzaamheden voor het Nederlandse Palestina Comité.
In de kerstvakantie van 1975 gingen zij veer naar het Midden
Oosten, nu met de bedoeling een keuze te maken uit trainingamogelijkbeden van de El Fatah en de P.F.L.P.

De keuze viel

daarbij uiteindelijk op een P.F.L.P.-kamp in Zuid Yemen, omdat
een opleiding bij Fatah inhield dat zij alleen mochten strijden
voor El Fatah in het M.O., terwijl bij de P.F.L.P. de opgedane
kennis mocht worden aangewend tegen het Westeuropese imperialisme en kapitalisme.
Als tegemoetkoming in de door de P.F.L.P. gemaakte kosten voor
het gratis verblijf in het kamp in Zuid Yemen en de terugreis,
moesten zij slechts bij lén door de P.F.L.P. tegen Israël te
voeren actie behulpzaam zijn. Daarna stond het hen vrij de kennis die zij in het kamp hadden verworven naar eigen goeddunken
te ge bruiken.
De verkenning die

. -uitvoerden en die leidde

tot de arrestatie van de twee, zou de groep "kist" maken met de
P.F.L.P. wat betreft hun financiële schuld.
De groepering van de Rode Hulp die de opleiding in Zuid Yemen
volgde bestond uit 15 personen. De organisatie van het geheel
was in handen van

Ieder reisde

o~

eigen gelegen-

beid naar Aden.

VF~TROI JWI=I 111(
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De opleiding bestond uit bet omgaan met wapens en bet gooien
van handgranaten, en het omgaan met plastic explosieven. Dit
laatste vaa niet zo'n groot succes, er vielen enkele zwaargewonden. (lén van hen keerde met een gebroken been in Nederland
terug, tervijl een ander op het moment dat
uit
Baderland vertrok voor haar missie~nog steeds gwvond in een Nederlands ziekenhuis lagJ.
Na de terugkeer in Nederland werd de Rode Hulp gereorganiseerd.
De leiding kwam in banden van
en
tllllllt er verden drie à vier cellen gevormd en bet contact met
de P.F.L.P. verd onderhouden door
Tijdens het kaap in Zuid Yemen werd reeds besloten de schuld ten
opzichte van de P.F.L.P. op zeer korte termijn in te lossen.
Door de leiding werd
en diens vriendin tillilt
~oor de operatie uitgekozen. De verdere instructies
voor deze operatie zouden vanuit Aden
vcrden
gestuurd. Omdat
eerder dan
uit het
kamp vertrok kreeg tllllllt bij baar vertrek een schriftelijke
boodschap mee van
de che! &!deling Operaties van

J.n~4

peproken

de P.F.L.P.
De boodschap was bestemd voor - . ,n daar stond o.a. de
zin: "Marriage ia end september". Toen de boodschap ontving zei zij: "Hij moet zijn plannen hebben gewijzigd".
Tijdens een ontmoeting met eakele leden van de Rode HulpLover
gewelddadige illegale acties die zij in Nederland zouden kunnen
uitvoeren. Tijdens een andere bespreking vertelde Lucien dat
hij de actie voor de P.F.L.P. niet kon uitvoeren. Bij vond het
risico voor herkenning te groot, omdat hij in Nederland al een
veroordeling had gekregen voor het plaatsen van bommen. Hij
ging er van uit dat hij met name in Israel vel gesignaleerd zou
staan. Daarop verden tllllllt en

aangevesen om de ope-

ratie uit te voeren.
ontving toen! 7.500.- voor het
uitvoeren van de opdracht. In totaal vaa er! 11.000.- beschikbaar, maar
had van het verschil al enige zaken gekocht, zoals koffers en een sameonite diplomatenkoffertje.
kreeg verder een vervalst paspoort van
dat
op naam stond van een zekere
-

uit Eindhoven. tlllllt

gaf aan
een toto van hemzeli· die door laatstgenoemde in het paspoort verd aangebracht.
ging vervolgens met dit vervalste paspoort naar het
agentschap van "Air France" op het Damrak te ADulterdam en bestelde op naam van
twee tickets voor een vlieg-

\ ll:::rlTrlAI 1\A/f""l I IV
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reis Parijs - Tel Aviv - Bombay. Vervolgens ging

naar

de Indiase ambassade in Den Haag om de visa voor Bomb&J te regelen. Daarbij bleek dat het een en ander nogal wat voeten in de
aarde bad, en hij was bang dat er moeilijkheden zouden komen met
het valse paspoort. Daarop zijn tllllllten
en

gegaan, en besloten werd dat

tlllt naar Parijs zouden gaan om daar retourtickets te kopen.
Als reisschema namen zij Parijs - Tel Aviv - Bombay - Aden - '-aterdam. In Aden zou

ziet. bij hen voegen als zij ver-

slag van de reis zouden uitbrengen aan

De opdracht

van de P.F.L.P. hield o.a. in:

a) een Jumbo-Jet op de lijn Parijs - Tel Aviv - Bombay onderzoeken op de beveiliging van de eerste klas,
b) tijdens de vlucht onderzoeken of er zich behalve het cabinepersoneel nog speciale veiligheidsfunctionarissen aan boord
bevonden;
c) bij de landing in Tel Aviv kijken hoeveel politiemensen in de

onmiddellijke omgeving van het vliegveld varen,
d) overzichtsfoto's maken met een camera (die zij kreeg van tlllt
·en:
e) de veiligheidsmaatregelen bij bet aan boord gaan in Parijs bekijken.

tillil

zou vanuit Nederland naar Londen vliegen en vanaf Londen

met gebruikmaking van een vals of vervalst Uruguayaans paspoort
doorreizen naar Zuid Yemen. Wat de taak van
Aden verklaarde

was in
verklaarde

tllllllt gehoord

na de dood van
sabotage zou hebben gepleegd bij een vestiging

van Hoeohet in Amsterdam.

}'.ad haar verteld dat van de

daad door de Amsterdamse politie niets in de publiciteit was gebracht en dit erg jammer te vinden.
Vernomen werd, dat een Syriër en een Libanees op 30.9 trachtten
om koat-vat-het-koat in Madrid te boeken op een K.L.M.-vlucht
naar Aruba of Curaçao. Uiteindelijk slaagden zij er in te boeken
op een vlucht Madrid - Lissabon - Curaçao.
Op 4.10.76 is een der betrokkenen in Madrid voor zijn vertrek
naar Lissabon gecontroleerd op wapens. Die bezat hij niet. Op

5-10 heeft de K.L.M. betrokkenen geweigerd te vervoeren daar
niet al hun papieren in orde waren. Daarna zijn betrokkanen teruggekeerd naar Madrid. Vervolgens zijn zij door de Spaanse autoriteiten ongewenste vreemdeling verklaard en op het vliegtuig
\ lr'nTnr'\1
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naar Cairo gezet met een tussenlanding in Rome. In Rome ie het
tweetal uitgestapt en heeft een 48-uurs visum verkregen voor
Italië. Na een nacht in een botel nabij Fiumicino Airport te hebben verbleven, zijn zij doorgereisd naar Cairo.

07-10-76

Op 7 oktober werd het Palestina-Komité lid
door de
Israëlische autoriteiten aangehouden op grond van zijn recente
bezoek aan het Tel El Zaater-kamp nabij Beiruth, dat aangemerkt
wordt ale centrum van (planning van) terroristische activiteiten!
en zijn kontakten met het echtpaar tlllllt uit Nieuveroord.
DASSEN ia lid van het Palestina Komit4 afdeling Nijme«en. Ka het
door hem georganiseerde {El-Fatah-)verkkamp in de omgeving van
Beiruth/Tel El Zaater, werd tillilt in het Pal. Kom. benoemd tot
kontaktman met de verzetsorganisaties aldaar. Verder heeft t111t
tlllt dienaten verricht ten behoeve van het Medisch Komité Palestina. In de Palestijnse kweetie kieat tllllllt voor het officiële
standpunt van het Palestina Komité, te we~en het P.L.O.-standpunt. Hij zet zich fel af tegen uitspraken, die een pro-P.P.L.P.
zienswijze weergeven. Er zijn indicaties die erop vijzen dat de
kontakten van tlllllltmet (voor zover kon worden vastgesteld) El
Patah-aanhangers, ook andere zaken dan uitsluitend het verlenen
van medische steun betreffen.
Op 11-10 werd
zen.

10-10-76

jgelaten en naar Nederland uitgeve-

Op 10 oktober zijn een aantal houten barakken in het Zuidmolukse
woonoord Vaassen door eenheden van de Koninklijke Marechaussee
en de politie met geveld ontruimd. De aktie zelf duurde tot ca.
09.30 uur. In totaal verden 14 arrestaties verricht, onder wie
de familie
die ziet tegen het politieoptreden heeft
verzet.
Na 09.30 uur speelden zich buiten het barakkenkamp nog geruime
tijd schermutselingen af tussen politie en jonge Zuidmolukkers :
Ds. tllllllt, die eerder op de ochtend van de 14e oktober officieel te kennen had gegeven dat de R.M.S. zich van het optreden
van de crimihele familie
distancieerde , arriveerde
rond het middaguur in Vaassen, alwaar hij in kontakt is getreden met de vijkbevoners.
die •a-middags eveneen• in
Vaasaan arriveerde, heeft verklaard dat de grote politiemacht bij
zonder provocerend heeft gewerkt.
Elders in het land hebben zich geen ongeregeldheden voorgedaan.
\li::OTDI""\1 1\A/CI IIV
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18-10-76

Op 18 oktober werd door een tot op heden onbekende persoon de
achterzijde van de woning van minister van Doorn geobserveerd
vanuit een grijze personenwagen. Dit vond plaats op een aan de
achterzijde van het huis gelegen, niet voor publiek toegankelijk
bospad. Door bewoners van het huis werd het kenteken:

61-71-GA
opgenomen, hetwelk bij de rijksdienst voor het wegverkeer geregistreerd staat op naam van een te Kerkrade voonaohtige Marokkaan:
, geboren op
Daartoe benaderd
verklaarde de auto (een zilvergrijze Peugeot 404) in Marokko verkocht te hebben aan een hea onbekende Marokkaan.
Niet mag worden uitgesloten dat de vagen inmiddela .in Nederland
ia teruggekeerd en onbevoegd gebruik wordt gemaakt van de autopapieren, mogelijk in verband met een op handen zijnde actie contra minister van Doorn c.a.
Gezien enkele bijzonderheden van de m•lding wordt de speciale
aandacht gevraagd van politiekorpsen in de buurt van Zuidmolukse
woongemeenschappen.
Op 18.10.1976 werd een telexbericht verzonden aan de combinatie
algo, waarin verzocht werd genoemde vagen te controleren. Bij het
ter perse gaan van dit journaal werd nog geen reactie ontvangen.

,,_10-76

De aandacht wordt gevestigd op de Pakistaanse:

YLJC 1447

geboren te Kanaeni/Pakistan
in het bezit van een Pakistaans paspoort nr.
ven te Karachi op 28.9.1976, geldig tot 27.9.1981.
Zij zou volgens een verkregen tip actief zijn op het terroristische vlak en naar Nederland villen reizen. Zij zou worden vergezeld of worden voorafgegaan door een terrorist genaamd tllllt
of tlllt (nadere gegevens ontbreken). Beiden zouden zijn opgeleid
in Zuid-Yemen.
Naar aanleiding van dit bericht werd door Buitenlandse Zaken de
Nederlandse vertegenwoordiging in Karachi ingeseind, tervijl op
19.10.76 een telexbericht aan combinatie algo werd verzonden ter
attentie van de vreemdelingendienaten en grensveiligheidsdienstet
waarin werd verzocht kennis te geven indien -

zich ter inreil!

of aanmelding zou vervoegen.

28-10-76

Op 28.10 deed het Secretariaat-Generaal van Interpol te St.Cloud
melding dat in de nacht van 27 op 28 oktober een bom is ontploft
voor het gebouw van het S.G. De bom richtte slechts materille
1n-
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schade aan en het Secretariaat-Generaal kon haar werkzaamheden
normaal voortzetten. Een onderzoek naar de motieven en daders
van deze aanslag is gaande.
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voor het onderkennen van valse
Tunesische paspoorten.

In aansluiting op mutatie d.d. 05-12-75 in het Journaal
Berichtgeving Terrorisme worden hieronder enige indicatoren verstrekt van bedoelde paspoorten. Van deze valse
Tunesische paspoorten zijn er

circa 1000 in omloop ge-

bracht in het Midden Oosten. Naar alle vaarschijnlijkbeid ia een aantal ervan in handen van Palestijnse terroristen. Bekend ia dat tot deze serie van 1000 valse
paspoorten in elk geval de nrs. A-245212 t/m A-24ó139
behoren.

foto 1 en 2

"

..
"

- op de voorzijde van bet kart

- op de voorzijde van het kaft

staat het voord 1'PASSPORT"
- klein gat boven, groot gat

staat bet woord "PASSEPORT"
- klein gat beneden, groot gat

beneden
- paspoort heeft v ierkante

boven
- paspoort heeft argeronde hoe-

hoeken
het papi er aan de binnenkant

ken
vel verwijderd, naam en nummer

van het kaf t is niet verwij-

direct afleesbaar

derd, zodat n aam en nummer op
de eerste bladzijde niet zicht
i~ ·

•

foto 3 en 4

baar zijn .( zie ook f.3 en 4)
- de letters zijn met goudkleu- - de letters zijn d.m.v. hitte
rige inkt gedrukt op een don-

in het (plastic) kaft gedrukt

kergroen kaft

dat veel lichter groen ie

- de achtergrond van de pagina ' s
verschilt me t d e echte. ( zie
foto•s 3 en 4 )
- in het valse paspoort wordt
meer gebruik gemaakt van stempels (zie foto ' s)

"

het registrat1enummer is met

het re gistratienummer is d.m.v.

de hand geschreven

een numerator geplaatst

VERTROUWELIJK
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ECHT
foto 3 en 4

- het paspoortnummer heeft
een ander letter- en cijrertype dan het echte

foto 5 en 6

in het valse pp. ia een

- geen stempel

stempel ''etudiant" geplaatst
boven de pasfoto

"

.

- bij "yeux" en "cheveux" ontbreekt de liniëring
- alleen een stempel over de

.. o

7 en 8

- landen waarvoor het pp geldig is: •Tous Pays"
- bij

"validit~"

wel gelinieerd
- een s t811.pel In legeszegels
over de pasfoto

pasfoto
f

- bij "yeux" en "cheveux"

en

~ait"

-landen vaarvoor het paspoort
geldig is worden apart aangegeven
- er wordt lin stempel gebruikt

varden tvee verschillende
stempels gebruikt
foto 9 en 10

- de arabische en latijnse
letters van "miniatre de
l'interieur" staan láger
geplaatst dan bij het echte

foto 11 en 12

- de volgorde van bladzijden

- de volgorde van bladzijden in

ie: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-

bet echte paspoort is de nor-

11-12-15-16-13-14-17-18-1920-21-22-23-24-27-28-25-26-29-

male numerieke volgorde.

30-31-32-33-34-35-36-37-3839-40
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Sicher aufbewahren!
Weltergabe, Ahdruck und

Auswertung auJierbalb
des Bezleberkrelaes auch
aWIZUpwei.le afcht gestaHet.

BUNDIESKil MI NAL~lAIT
Wiesbaden, den 22. Oktober 1976

Jahrpng 26, Soadernummer

PaO- und Stempelfàlschungen im Bereich
des intemationalen Terronsmos

Counterfeit Passports and Stamps used in the Field
of International Terrorist Activity
Con trefaçons de passeports et de cachets
decouverts sur Ie secteur du terrorisme international

Bel Ermlttlungen nach dem intemational gesucbten
IUcb RAMIREZ.SANCHEZ- geDaDDt Carlos-

0

und mlt lhm zusammenarbeltenden Personen wun:len zahlrelcbe Piisse versdûedener LID·
der - überwiegend aus Lateinamerika - slcbel'Restellt. Darunter slnd 7 Totalfilsdnmgen
ecuadorianlscber Piisse.
Dfese Dokumente enthalten lolgeode fahnclungsrelevanten Abwelcbuugen:

During investigations made wîth a view to establishing the present whereabouts of

Ilich RAMIREZ-SANCHEZ- called Carlos-

and

bis collaborators, wanted on an international level, numerous passparts of different countries, mostly Latin American ones, were seized, thereof 7 counterfeit Ecuadorian passports.

These passports produce the following deviations, which are important for search
measures:

Dans I~ cadr~ de ['enquête ejfectuée en vue de découvrir
Ilich RAMIREZ-SANCHEZ- dit CARLOSet s~s collaborateurs, objet de recherches sur Ie plan international, de nombreux passeports
de différents pays, surtout d'Amérîque Latine, ont éti saisis, dont 7 contrefaçons équatoriennes.
Ces documents contiennent les irrégularités qui suivent, importantes pour les recherches:

Original

Fälscbung

Authentic Document
Pièce authentique

Counterfeit
Contrefaçon

Berg im Nationalwappen
mountain in the national emblem
montagne dans les armoiries nationales

am linken BOdrand

am rechten Bildrand

at the left marge of the picture

at the right marge of the picture

sur la marge gauche de /'image

sur la marge droite de /'image

Original

Fálschung

Authentic Document
Pièce authentique

Counterfeit
Contrefaçon

PaOnummer

passport number
no. de passeport

immer gedruckt und fünlsteUig

bandscbriltlich und elnmal sechsstellig

always printed and consisting of 5 figures

handwriting, in one case consisting of 6 figures

roujours imprimé, se camposani de cinq chiffres

écrit à la main, dans un cas se composant de 6 chiffres

..

LJ

REPUBLICA DEL ECUADOR

REPUBLICA DEL F.fr\POR

:

!· o. N! !2. Lf 6 t-5
lJ. No 2Po1~3 'ISo/ISt;l
PASAPORTE

PASAPORT~
32~

·'

32 páginas

Pa8selte 6 oben

passport page 6, on top
page 6 de passeport, en haut

Aufdruck "OBSERVACIONES"

Aufdruck "VIS AS"

imprint "OBSERVACIONES"

imprint" VISAS"

impression ,. OBSERVACIONES"

impression .. V/SAS"

OBSERV ACIONES

VISAS

3

Zahlreh:be Yàsse -

auch Blankodokumente - slnd mit gefàlsc:hten Stempelabdrüc:ken für
Efn- bzw. Ausreise versehen.

Numerous passports -

some of them are blank fonns departure stamps.

have counterfeit entry and/or

De nombreux passeporls, dont des documents en blanc, sont munis d'impressions de
cachets falsijiés, pour l'entrée et Ie départ respectifs.

Original

Fálschung

Authentic Document

Counterfeit

Pièce authentique

Contrefaçon

Elnrefsestempel Flugbafen Frankfurt/Maln, Nr. 37
Entry stamp No. 37, Frankfurt/Main airport
cachet d'entrée aéroport Francfort sur Ie Main, no. 37

Zahl ,.3" von Stempel-Nr. 37 bat zwel Rundbogen
Monatsangabe In GroObuc:hstaben ,.JAN."

Zabl ,.3" nor eln Rundbogen
Monatsangabe In Normalschrift "Jan.

figure "3" of stamp No. 37 is composed of 2 arches
name of month in capita! letters ,.JAN ...

Figure "3" one arch only
name of month in nonna! writing ,.Jar

Ie chiffre .,3" du cachet no. 37 se compose de deux arcs
la dénomination du mois est en lettres majuscules "JAN."

Ie chiffre .,3" un seul are
écriture normale ,.Jan. "

BUNDES R!PUBLIK
DEUTSCHLAND

E1 0. JAK.

1976
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Original

F'älschung

Authentic Document

Counterfeit

Pièce authentique

Contrefaçon

Ausreisestempel Flugbafen Madrid
departure stamp Madrid airport
cachet de départ aéroport Madrid

Monatsangabe Februar "FEB."

"FEV."

Name of month "FEB ."

"FEV."

dénomination du mois "FEB.

~

"FEV."

Einrelsestempel Flugbafen London Nr. 339
entry stamp No. 339, London airport
cachet d 'entrée aéroport Londres no. 339

Abgerundete Ecken

Recbtwinldlge Ecken

rounded corners

rectangular corners

coins arrondis

coins rectangulaires

I IMMIGRATION-------1
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1 ~ (10 fl) * 1
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Original

Fálschung

Authentic Document

Counterfeit
Contrefaçon

Pièce authentique

Stempel des Flughafens Paris-Orly
stamps of the airport Paris-Orly

cochers de l'aéroport Paris- Orly

(
Stempelinschrift "POLICE NATIONALE"
Stempel slnd numeriert

Stempelinschrift "SURETE NATIONALE"
kelne Stempelnummer

inscription in the stamps "POLICE NATIONALE"
stamps are numbered

inscription in the stamps "SURETE NATIONALE"
no stamp number

inscriptionfigurant dans les cochers
.,POL/CE NATIONALE"
les cachets sont numi rotés

inscription figurant dans les cachets
.,SURETE NATIONALE"
pas de numéro de cachet

'
P"àtïêtii-ÄiïöifAT.t.l
ORLY •. A I
20t)Ëê 1975!
96·F R}. t~

6

·a.__:

Wird eine Fálschung der vorbezelchneten Art festgestellt, lst mlt hober Wahrschelnlfchkelt
anzunehmen, daO die Persou elner lntematlonalen Terroristengruppe angehört und bewaffnet lst.
Das weltere Vorgehen sollte daber unter Beachtung aller Vorkehrungen zur Elgenskberung erfolgen.
Sowelt kein sofortlger Zugriff erfolgt oder erfolgen kano, soUten alle MaBnahmen zur welteren Überwachung und späteren Festnabme eingeleltet werden.
Mlttellungen an Bundeskrimlnalamt - Abt. Termrlsmus - Bonn-Bad Godesberg - Postlach 7 24- Teldon 02221/352041- Telex 885538

Should this type of counterfeit come to notice it is highly probable that the individual
who produced it is a memher of an international terrorist group and that he is armed.
For this reason subsequent action should consider all preventive measures for personal
security
lf no immediate arrest is made or cannot be carried out all measures of observation are to
be taken in view of the individual's later arrest.
('

Please advise the Bundeskriminalamt, Terrorism Branch, Bonn-Bad Godesberg, P . 0 .
box 724, telephone 022 21 / 35 2041, telex 885 538.

En cas de découverte d'une telle contrefaçon il est fort probable que /'individu la
présentanr appartienne à un groupe de terroristes in ternationales et qu 'iJ por te une arme.
Pour cette raison route action
proteetion personnelle.

a réaliser devrait se faire en observant toutes les mesures de

Si l'arrestation nes 'effectue pas immédiatement ou si e/le ne peut pas être réali:sée iJ y aura
lieu d'entamer toute opération possible de surveillance en vue d'une arrestation ultérieure.
Pour tout avis s'adresser au Bundeskrimina/amt, section Terrorisme, Bonn-Bad Godesberg, Boite Postale 724, ti L 0 22 21/ 35 2041, telex 885538.

Hcrnusgeber und Verleger; Bundcskriminalamt. Postfaeh 1820, 6200 Wicsbaden. TeL: J 31 App. 2SSO -
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