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Deze ISAM is een nationaal inlichtingendocxunerrt.

Behoudens voorafgaande toestemming van hét Hoofd

van de Sectie Inlichtingen van de Luchtmachtstaf

mag de inhoud niet

a. ter inzage worden gegeven aan buitenlanders;

b < ten overstaan van buitenlanders in discussie
worden gebracht;

c. worden gekopieerd.
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Inleiding,

1. ITet i^ algemeen bekend dat o.a. bemanningen van schepen af-

komstig uit communistische landen veelvuldig voor spionagedoeleinden

worden gebruikt. Hetzelfde geldt voor personeel van internationale

treinen (b.v. de trein vanuit de Sovjet Unie via Hoek van Holland naar

Engeland).

2, De genoemde categorie personen is echter beperkt in haar be-

wegingen, omdat het personeel gebonden is aan bepaalde reis-routes.

Dit is niet het geval met de bestuurders en bijrijders op het zich

steeds meer uitbreidende vrtichtverkeer over de weg vanuit de W.P. lan-

den naar West-Europa.

3» De haast onbeperkte bewegingsvrijheid die deze chauffeurs en

bijrijders in de Westerse landen genieten, maakt bovendien controle

door de hiervoor aangewezen instanties zeer moeilijk. De bestuurders

van de vrachtwagens uit de Oostbloklanden dienen bij grensoverschrij-

ding slechts in bezit te zijn van een visum, geldig voor een periode

variërend van een half jaar tot een jaar, waarop -^én of meerdere rei-

zen toegestaan kunnen worden. Na de normale routine handelingen bij de

grensoverschrijding kunnen de auto's zich bijvoorbeeld in Nederland

onbeperkt bewegen, zonder dat van te voren routes of bestemmingen

moeten worden gemeld. Het ligt voor de hand dat zich hier voor de ac-

tieve, zeer uitgebreide communistische inlichtingendiensten vele moge-

lijkheden voordoen.

Jaarverslag BFV.

4« Vrachtwagenverkeer. Een belangrijk deel van de Oosteuropese spio-

nage activiteiten is gericht tegen de BRD. In het jaarverslag 1974 van

het duitse "Bundesamt für Verfassungsschütz" (BFV) wordt ondermeer ge-

steld dat het sterk toegenomen vrachtwagenverkeer tussen de Bondsrepu-

bliek en de Oostbloklanden in toenemende mate voor spionagedoeleinden

wordt gebruikt. Volgens het Jaarverslag staat het aantal vrachtauto's

Iri geen verhouding



- V.2 -

in geen verhouding tot d:.- o.r/ang van hot handelsverkeer tussen de

BRD en de Oostbloklanden, vr-rbij de DT)R, met het grootste vracht-

wagenpark, een hoofdrol

5- Bekend ia dat vrachtwagenchauffeurs van het Tsjechische

(staats) vervoersbedrijf CSAD/OESMAD door de Tsjechische inlichtin-

gendienst v/orden ingeschakeld. De chauffeurs hebben opdracht om bij

terugkeer van een reis naar het Vesten de bijzonderheden die ze op

die reis hebben waargenomen, zoals militaire objecten, oefeningen

en troepenbewegingen, schrlftelijk te rapporteren. Ook het vullen

en ledigen van zogenaamde "dode brievenbussen" schijnt soms tot hun

taak te behoren.

6. Inzet inlichtingenpersoneel. Omdat de gemiddelde ongetrainde

vrachtwagenchauffeur echter maar beperkt bruikbaar is voor spiona-

gedoeleinden, worden vaak speciaal daartoe opgeleide agenten ingezet

die zich niet alleen dienen bezig te houden met het rapporteren van

waarnemingen, maar ook nadere gegevens verzamelen o.a. omtrent perso-

nen. Deze pseudo-vrachtwagenchauffeurs zijn vaak herkenbaar door hun

verzorgd uiterlijk en betere kleding. Ook fungeren zij vaak als bij-

rijders en vallen dan weer op door hun beschaafde manier van spreken

en de wijze van optreden.

7. De gegeirens omtrent deze chauffeurs en bijrijders worden

vaak bekend, doordat de collega-chauffeurs uit Westeuropese landen

gesprekken met hen aanknopen. Zo is bekend geworden dat na de politie-

ke zuiveringen in Tsjecho-Slowakije, zich ook politiebeambten en leger

officieren onder de chauffeurs en bijrijders van Tsjechische vracht-

wagens bevonden. Volgens verklaringen van naar het Westen gevluchte

chauffeurs zou ook het .Roemeense staatstransportbedrijf ROMTRANS

door de inlichtingendienst van dat land voor spiona.gedoeleinden benut

worden.

Samenvatting
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Samenvatting.

8. Wij mo'.'ten t r van uitgann dat deze vrij risicoloze vorm

van verzamelen van inlichtingen door landen met een communistisch

regiem ook in de toekomst onverminderd zal voortduren. Hoewel de

BRI>, gezien de strategische 1i-SBi-në ®n militaire concentraties, de

meeste belangstelling van Oostblok inlichtingendiensten geniet, wil

dat niet zeggen dat er in andere Westeuropese landen niets op dit

gebied gebeurt.

9. De toenemende omvang van het vrachtverkeer over de weg

vanuit de Warschau~Pact landen en de soepele voorschriften t.a.v.

het verblijf in de Westerse landen, bemoeilijken de ontdekking

van dit soort spionage.

10. Elke melding omtrent het verdacht aanwezig zijn van ge-

noemde voertuigen en/of de inzittenden is dan ook zeer waardevol

omdat het kan bijdragen pogingen tot spionage vroegtijdig te onder-

kennen.



BIJLAGE, behorende bij Hoofdstuk V
van ISAM 10/75.

Uit het Leidsch pagblad van 7 augustTqg O

v ^W^RH, -^gp^wer^ss :̂»^^ enorme .
S^flÉiÉé- '.'fï^Éé. &i'|i&-"i|k eij| ^^Éiliën-. éögéviéiS-vier keer' per week kosien ze
in do böllea^frèek bl0eaib0l||8n laden; bij Yaii &ëöd en Loos worden dan de
dotianêpapiè^én geregeld. De Mosköuse firma Sovtrans-avto vervoert met elk
transport 15 ton aan bloembollen. De gekoelde wagens zijn daarmee veertiendagen onderweg.


