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2006, AI-index AMR 51/051/2006

INLEIDING 1.

In het kader van haar buitengewone overbrengingen (extraordinary renditions) heeft de CIA 
vaak vliegtuigen gehuurd van particuliere bedrijven en charterdiensten. Door gebruik te maken 
van de burgerluchtvaart kan zij op plaatsen komen waar militaire vliegtuigen op wantrouwende 
blikken zouden stuiten. Dankzij de burgerluchtvaart kan de CIA zich onttrekken aan de 
informatieplicht die de diverse staten opleggen aan regeringsvluchten of militaire vluchten.

De meeste van deze bedrijven zijn zogeheten mantelbedrijven, die alleen op papier bestaan 
(postbusbedrijven bijvoorbeeld) of die slechts één enkele werknemer hebben (meestal een 
advocaat). Deze mantelbedrijven lijken de eigenaren te zijn van bepaalde vliegtuigen die 
systematisch voorwerp zijn van "buy-and-sell"-operaties. Na elke transactie wordt het 
vliegtuig opnieuw geregistreerd om de sporen uit te wissen.

Een goed voorbeeld van dit spel met mantelconstructies ("shell game") is het verhaal van 
Premier Executive. Premier Executive is een bedrijf met als kantooradres een postbus in 
Washington. Premier was eigenaar van twee vliegtuigen: een Gulfstream V en een Boeing 737, 
die door de CIA werden gebruikt voor buitengewone overbrengingen. Beide vliegtuigen waren 
van Steven Express, weer een ander mantelbedrijf. Steven Express heeft een kantooradres in 
Tennessee, dat niet overeenkomt met een kantoorgebouw. Steven Express is inmiddels 
overgenomen door een advocaat die optrad namens Devon Holding, wederom een 
mantelbedrijf. Deze advocaat was tevens de enige vertegenwoordiger en werknemer van 
Devon Holding. 
Door middel van dit spel met mantelconstructies kunnen de vliegtuigen van de CIA hun sporen 
uitwissen en daarmee ook alle aanwijzingen van onwettige activiteiten in verband met het 
vliegtuig.

Dat gebeurde bijvoorbeeld in november 2004, toen The Sunday Times1 meldde dat de 
Amerikaanse overheid het straalvliegtuig Gulfstream V had gehuurd voor de overbrenging van 
gevangenen naar Guantanamo en andere Amerikaanse legerbases. Twee dagen daarna ontdeed 
Premier Executive zich van het vliegtuig door dit te verkopen aan Bayard Foreign 
Marketing, opnieuw een mantelbedrijf. De naam van de bestuurder van dit bedrijf, Leonard 
Bayard, is nooit in enig openbaar register aangetroffen.
Het andere vliegtuig, de Boeing 737, werd verkocht aan Keeler and Tate Management, 
wederom een mantelbedrijf zonder kantoor of website, met als enig bezit de bewuste Boeing 
737.
Premier Executive zelf echter is sinds 2005 van de aardbodem verdwenen2.

Soms maken mantelbedrijven die door de CIA worden gebruikt, op hun beurt gebruik van 
echte bedrijven met een pand en werknemers (zogenaamde werkmaatschappijen). Deze 
bedrijven worden ingeschakeld om achter de mantelbedrijven te staan en voorzien de CIA-
vliegtuigen van alle benodigde logistieke diensten (piloten, catering, technische bijstand). In 
bepaalde gevallen is de werkmaatschappij rechtstreeks gelieerd aan de CIA. Een voorbeeld 
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3Scott Shane, Stephen Grey en Margot Williams, CIA Expanding Terror Battle Under Guise of Charter Flights, New York 
Times, 31 mei 2005.
4http://www.nytimes.com/2005/05/31/national/31planes.html?pagewanted=1&ex=1275192000en=6007accb4801296cei=50
88partner=rssnytemc=rss
5 http://registry.faa.gov/aircraftinquiry/NNum_inquiry.asp
6 Onder de radar: Geheime vluchten naar marteling en ‘verdwijning’

hiervan is Aero Contractor, een bedrijf dat in de New York Times3 wordt omschreven als het 
"voornaamste binnenlandse knooppunt van de geheime luchtvaartdienst van de centrale 
inlichtingendienst".

Dit systeem wordt door de New York Times als volgt treffend omschreven:
"Uit een analyse van duizenden vluchtgegevens, registraties van vliegtuigen, bedrijfsbescheiden en interviews 
met voormalige agenten en piloten van de CIA, blijkt dat de CIA minimaal 26 vliegtuigen bezit, waarvan 10 
sinds 2001 zijn aangeschaft. De CIA verbergt het bezit hiervan achter een web van zeven mantelbedrijven, die 
geen werknemers lijken te hebben en geen activiteiten behalve het bezit van de vliegtuigen.

De eigen vliegtuigen worden geregeld aangevuld met particuliere charters en worden geëxploiteerd door echte 
bedrijven, die door de CIA worden gecontroleerd of aan haar gelieerd zijn, zoals onder meer Aero Contractors
en twee bedrijven in Florida, Pegasus Technologies en Tepper Aviation." 4

In andere gevallen ten slotte huurt de CIA vliegtuigen van gewone charterbedrijven, zoals in 
het geval van Richmor Aviation. Richmor Aviation is een van de oudste bedrijven op het 
gebied van charters en vluchtmanagement. De Gulfstream IV met nummer N85VM is 
eigendom van Richmor Aviation (vliegtuig betrokken bij de ontvoering van Abu Omar). 

Tot slot bestaat in dit onontwarbare web ook nog de mogelijkheid dat een vliegtuig van 
registratienummer verandert (zoals gebeurde met de Gulfstream V van Richmor Aviation, die 
eerst geregistreerd was als N379P, vervolgens als N8068V en ten slotte als N44982). 
Inderdaad wordt van 51 vliegtuigen vermoed dat ze voor buitengewone overbrengingen zijn 
gebruikt, maar de gegevens van de Federal Aviation Administration5 wijzen op 57 
verschillende registratienummers. Hieruit volgt dat een aantal vliegtuigen meer dan eens is 
geregistreerd.

Van de 51 vliegtuigen die vermeend te zijn gebruikt door de CIA:

staan 26 vliegtuigen op naam van mantelbedrijven, soms ondersteund door o
werkmaatschappijen.
zijn 10 aangewezen als "CIA frequent flyers"; deze vliegtuigen zijn eigendom van o
Blackwater USA, een belangrijke aannemer van geheime opdrachten voor de CIA en 
het Amerikaanse leger. Dit bedrijf levert personeel, opleiding en luchtvaartlogistiek. 
In dit geval is geen sprake van tussenkomst van mantelbedrijven. 
De resterende 15 vliegtuigen zijn op incidentele basis gehuurd van particuliere o
bedrijven die naast de CIA ook andere klanten hebben.

BETROKKEN BEDRIJVEN 2.

Mantelbedrijven6:
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http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510512006
7 C.I.A. Expanding Terror Battle Under Guise of Charter Flights 
Van SCOTT SHANE, STEPHEN GREY en MARGOT WILLIAMS, 31 mei 2005
http://www.nytimes.com/2005/05/31/national/31planes.html?ei=5088&en=6007accb4801296c&ex=1275192000&partner=r
ssnyt&emc=rss&pagewanted=print
8 "Aero Contractors, dat opereert vanuit een blauwe hangar op de luchthaven Johnston, huurde de vliegtuigen rond 2002 
of 2003 voor ongeveer een jaar van het bedrijf Premier Executive Transport Services in Massachusetts, aldus Blowers. (...) 
Aero Contractors heeft haar huurcontracten met Premier Executive sinds ongeveer een jaar niet meer verlengd. Aero 
Contractors levert niet langer straalvliegtuigen aan haar cliënten en huurt in plaats daarvan turbopropvliegtuigen." 
http://www.newsobserver.com/news

CROWELL AVIATION TECHNOLOGIES, INCo
PATH CORPORATIONo
RAPID AIR TRANS, INC.o
STEVENS EXPRESS LEASING, INCo
AVIATION SPECIALTIES, INCo
DEVON HOLDING AND LEASING, INCo
BAYARD FOREIGN MARKETING, LLC.o
KEELER & TATE MANAGEMENT, LLCo

De twee laatstgenoemde bedrijven zijn in de plaats gekomen van Premier •
Executive Transport Services, inc., nadat Premier de Boeing 737 en de 
Gulfstream V had verkocht aan Bayard en Keeler. Premier verdween 
vervolgens.

Werkmaatschappijen 

AERO CONTRACTORS, LTD. (NORTH CAROLINA)o

Aero Contractors werd in 1979 opgericht door Jim Rhyne, voormalig piloot van 
Air America, een bedrijf dat door de CIA werd gebruikt tijdens de Vietnam-oorlog. 
De piloten van Aero Contractors zijn in de woorden van de New York Times: "de
discrete chauffeurs van de strijd tegen het terrorisme, die regelmatig op geheime 
missies naar Bagdad, Caïro, Tasjkent en Kabul worden gestuurd". De New York 
Times voegt hieraan toe: "Aero Contractors is zelfs een belangrijk binnenlands 
knooppunt van de geheime luchtvaartdienst van de centrale inlichtingendienst".7

Blijkens gegevens van de FAA huurt Aero Contractors haar vliegtuigen van 
Premier Executive Transport (een mantelbedrijf) 8; het gaat hier om het type 
Boeing 737 (N 4476S, ex N313P). Aero Contractors heeft geen website en maakt 
voor haar activiteiten geen reclame. Al haar bedrijfsmiddelen zijn afkomstig van de 
CIA, het Amerikaanse leger en andere overheidsorganen. Aero Contractors is 
echter wel een echt bedrijf met een pand en tachtig medewerkers.

Aero Contractors doet dienst als werkmaatschappij voor de onderstaande 
mantelbedrijven:

STEVENS EXPRESS LEASING, INC§
PREMIER EXECUTIVE TRANSPORT SERVICE§
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http://www.boston.com/news/globe.
"Het vliegtuig wordt veel gecharterd (...) Een van onze klanten is toevallig de CIA. (...) Ik was eerlijk gezegd 
blij met de klandizie. Ik hoop dat er uiteindelijk iets goeds mee gedaan is." http://www.boston.com/news/globe
14 van Gordon Edes, The Boston Globe, 21 maart 2005, http://www.corpwatch.org/article.php?id=11988

AVIATION SPECIALTIES, INC§
DEVON HOLDING AND LEASING, INC§

PEGASUS TECHNOLOGIES, INCo

Pegasus Technologies werkt aan de avionics (luchtvaartelektronica) en de sensor- 
en elektrische systemen van de CIA-vliegtuigen. Vermoedelijk behoren hiertoe ook 
de streng geheime systemen voor versleutelde communicatie en nachtzicht9.

TEPPER AVIATIONo

Tepper Aviation is een bedrijf dat door de CIA wordt gecontroleerd of in ieder 
geval gelieerd is aan de CIA10.
Volgens een verslag van Amnesty International is Tepper Aviation mogelijk 
betrokken bij overbrengingsoperaties met behulp van een of meer van haar 
vliegtuigen11.
Het bedrijf werkt vanuit Bob Sikes Airport, Florida. De Europese basis is Rhein-
Main in Duitsland.
Tepper maakt gebruik van drie vliegtuigen die eigendom zijn van het mantelbedrijf 
Rapid Air Trans, te weten de Lockheeds N2189M, N4557C en N8183J. 

RICHMOR AVIATIONo

Philip H. Morse, eigenaar van het straalvliegtuig Gulfstream IV (en partner van de 
Boston Red Sox), verklaarde tegenover het dagblad de Globe and Tribune12 dat 
zijn privé-vliegtuig een aantal malen aan de CIA verhuurd is13. Volgens de gegevens 
van de FAA is het vliegtuig eigendom van Assembly Pointe Aviation Inc., waarvan 
de heer Morse de enige werknemer is. Het verhurende bedrijf is Richmor Aviation
in Hudson. Het registratienummer van het straalvliegtuig is N85VM, dat later 
veranderd werd in N227SV (ontvoering van Abu Omar). De heer Morse denkt dat 
zijn vliegtuig door Richmor Aviation gedurende ongeveer drie jaar aan de CIA 
werd verhuurd14.

DOCHTERONDERNEMINGEN VAN BLACKWATER USAo

Dit bedrijf is een belangrijke opdrachtnemer van de CIA en het Amerikaanse leger. 
Het levert personeel en opleiding, evenals luchtvaartdiensten, via zijn twee 
dochterbedrijven:
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AVIATION WORLDWIDE SERVICES, INC. (FLORIDA)•
PRESIDENTIAL AIRWAYS (FLORIDA)•

Beide bedrijven vliegen met Spaanse CASA C-212 "wide-body" passagiers- en 
vrachtvliegtuigen. Deze vliegtuigen vervoeren parachutetroepen en bovenmaatse 
vrachtgoederen en kunnen opstijgen van korte en onverharde startbanen. In Europa 
zijn deze vliegtuigen op Malta gestationeerd.

EUROPESE STOPS VAN CIA-VLUCHTEN 3.

Tussen eind 2001 en eind 2005 zijn vluchten van vliegtuigen die direct of indirect onder 
controle van de CIA stonden, meer dan duizend maal op Europese luchthavens gestopt. 
Afgezien van de bewezen gevallen van buitengewone overbrenging (Abu Omar, Maher Arar, 
Khaled el-Masri, Ahmed al-Giza en Mohamed al-Zari) is er geen onweerlegbaar bewijs dat 
deze vluchten daadwerkelijk gevangenen hebben vervoerd. Maar gezien de routes van vele 
vluchten en een aantal van de bestemmingslanden (Afghanistan, Irak, Jordanië, Egypte, Libië,
Marokko, Oezbekistan, Guantanamo) is het niet meer dan logisch om ervan uit te gaan dat dit 
meer dan eens het geval is geweest.

Gebruikte onderzoeksmethode A.

De resultaten werden verkregen door vergelijking van de gegevens van Eurocontrol (het 
orgaan dat verantwoordelijk is voor de bewaking van het Europese luchtruim) met de 
gegevens van de FAA (de Federal Aviation Administration, die alle gegevens bijhoudt met 
betrekking tot alle vliegtuigen die van en naar de Verenigde Staten vliegen).

Het onderzoek richtte zich op vliegtuigen die eigendom zijn of gebruikt zijn door 
luchtvaartmaatschappijen die op enigerlei wijze banden hebben met de CIA en die in de 
afgelopen jaren vaak in Europa hebben gevlogen.

Op basis van tweeëndertig registratienummers uit de gegevens van de FAA konden wij voor 
ieder vliegtuig achterhalen van welke maatschappij het was, inclusief de zetel van die 
maatschappij. Het bleek dat vele vliegtuigen eigendom waren van mantelbedrijven zonder 
kantoor of personeel, waarvan het adres een postbus bleek te zijn; deze bedrijven hadden op 
hun beurt banden met andere bedrijven die door de CIA werden bestuurd. Sommige 
vliegtuigen zijn eigendom van bedrijven met rechtstreekse banden met de CIA of worden door 
de CIA gehuurd van reguliere commerciële bedrijven.

Uit de van Eurocontrol verkregen vluchtgegevens blijkt dat de geobserveerde vliegtuigen sinds 
11 september 1080 stops in Europa hebben gemaakt, waarbij zeer dikwijls gevlogen werd 
tussen Europese luchthavens en bestemmingen in Azië, het Midden-Oosten en Afrika.

De door de CIA-vliegtuigen gevlogen routes en bezochte landen (onder meer Afghanistan, 
Irak, Jordanië, Egypte, Libië, Marokko, Turkmenistan, Oezbekistan en Azerbeidzjan) wijzen 
erop dat deze vluchten mede kunnen zijn gebruikt voor de overbrenging van gevangenen.
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Indirecte aanwijzingen hiervoor vormen de bewezen gevallen van buitengewone overbrenging
(Abu Omar, Maher Arar, Khaled el-Masri, Ahmed al-Giza en Mohamed al-Zari), aangezien in 
elk van deze gevallen een vliegtuig werd gebruikt dat op onze lijst voorkomt.

Enkele voorbeelden B.

Gulfstream IV N85VM-N227SV
Eigendom van Richmor Aviation (de eigenaars van Richmor hebben zelf toegegeven •
dat zij het vliegtuig diverse malen aan de CIA hebben verhuurd). Dit vliegtuig werd in 
februari 2003 gebruikt om Abu Omar over te brengen van Ramstein naar Caïro. 
Tussen 11 september 2001 en eind 2005 maakte dit vliegtuig ongeveer 80 stops op 
Europese luchthavens.
Sinds begin 2004 is de Gulfstream IV driemaal in Roemenië gestopt: tweemaal kwam 
het vanuit Jordanië; de derde maal, op 12 april 2004, kwam het vanuit Guantanamo en 
had het een stop gemaakt in Tenerife. Na de landing in Roemenië werd doorgevlogen 
naar Casablanca in Marokko, vanwaar het vliegtuig op 13 april naar Washington 
terugkeerde.

Boeing 737 N313P
Aanvankelijk geregistreerd door Stevens Express Leasing Inc. en daarna opnieuw •
geregistreerd door Premier Executive Transport Services. Tussen 2003 en 2004 landde 
het vliegtuig eenmaal in Polen en tweemaal in Roemenië, komende vanuit Afghanistan.
Het is niet waarschijnlijk dat de stops waren bedoeld om bij te tanken.
In het bijzonder vloog de N313P op 22 september 2003 van Kabul naar Szymany, een 
vliegveld in het noordoosten van Polen, nabij de stad Szczytno. Na de landing op 
Szymany vloog het vliegtuig in zuidwestelijke richting door naar Roemenië. Blijkens de 
gegevens van Eurocontrol vertrok de Boeing kort daarna uit Boekarest in de richting 
van Rabat in Marokko. Uit de gegevens blijkt verder dat het vliegtuig de volgende 
avond (23 september) om 20.10 uur weer uit Rabat vertrok en op 24 september 's 
morgens vroeg aankwam op de marinebasis Guantanamo.

Boeing 737 N368CE
Frankfurt-Ashkhabad (Turkmenistan) en Frankfurt-Bagdad waren de dagelijkse routes •
van N368CE, dat eigendom was van het mantelbedrijf Premier Aircraft Management. 
Tussen juni en november 2005 landde dit vliegtuig, komende vanuit Frankfurt, 
ongeveer 50 maal in Ashkhabad en 16 maal in Bagdad. In dezelfde periode maakte het 
vliegtuig 112 stops op diverse Europese luchthavens.

Lockheed N2189M
Ook bijzonder interessant zijn de routes van N2189M, dat eigendom was van Tepper •
Aviation, een mantelbedrijf dat is opgezet door een voormalige CIA-piloot en dat zijn 
diensten levert aan de Amerikaanse geheime diensten. Sinds 11 december 2001 voerde 
dit vliegtuig 70 landingen in Europa uit, 17 in Tasjkent (in Oezbekistan) en 29 in 
Bakoe (in Azerbeidzjan). Tot de bestemmingen buiten Europa behoorden Egypte (3 
maal) en Jordanië (8 maal).
Dezelfde luchthavens werden gebruikt door een ander vliegtuig van Tepper Aviation, 
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de Hercules-130 N8183J (16 vluchten van Frankfurt naar Bakoe, 10 vluchten van 
Tasjkent naar Frankfurt). 

Gulfstream V N379P-N8068V-N44982
Eigendom van Premier Executive (het belangrijkste mantelbedrijf van de CIA). Het •
registratienummer van dit vliegtuig is driemaal gewijzigd in een poging om het 
ontraceerbaar te maken.
Dit is het vliegtuig dat in december 2001 Ahmed Agiza en Mohammed al-Zari van 
Stockholm naar Caïro vloog. In juni 2003 vloog het tussen Kabul, Warschau en Rabat, 
en een maand later werd het gebruikt voor een terugvlucht tussen Kabul en Warschau.
In totaal heeft dit vliegtuig tussen eind 2001 en juni 2005 145 stops in Europa 
gemaakt. De meest voorkomende bestemmingen buiten Europa waren: Oezbekistan,
Egypte, Jordanië, de Verenigde Arabische Emiraten, Pakistan, Marokko, Georgië,
Afghanistan, Gambia, Algerije, Libanon, Azerbeidzjan, Libië en Guantanamo. 

(De rapporteur zal een volledig overzicht beschikbaar stellen van alle door de CIA gebruikte 
vliegtuigen.)

Conclusies C.

Uit de van Eurocontrol verkregen gegevens over de 32 onderzochte vliegtuignummers kan het 
volgende worden geconcludeerd:

Alle vliegtuigen werden geëxploiteerd door bedrijven die gelieerd waren aan of 1.
gecontroleerd werden door de CIA.
In totaal maakten de vliegtuigen 1080 stops in Europa.2.
Op bestemmingen die mogelijk in verband staan met het vervoer van gevangenen 3.
werden tussen eind 2001 en eind 2005 de volgende stops opgetekend:

70 in Jordaniëa.
70 in Azerbeidzjan b.
52 in Turkmenistan c.
50 in Egypte d.
46 in Oezbekistan e.
40 in Irak f.
37 in Afghanistan g.
40 in Marokko h.
14 in Libiëi.
11 in Guantanamo.j.

Er moet op worden gewezen dat in vele van de genoemde landen foltering en 3.
gevangenhouding zonder proces veel voorkomen. Voormalig CIA-agent Bob Baer 
heeft in een interview met aan de New Statesman gezegd15: "Als je iemand wilt laten 
martelen, stuur je hem naar Syrië. Als je iemand wilt laten verdwijnen om nooit weer 
te zien, stuur je hem naar Egypte"16. Manfred Nowak, speciaal rapporteur voor 
foltering van de VN, beklemtoonde in zijn laatste rapport aan de Algemene 
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17 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/476/51/PDF/N0547651.pdf?OpenElement
18 http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt
Georgië: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2001/eur/8256.htm
Marokko: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27934.htm
Azerbeidzjan: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27826.htm
Egypte: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41720.htm
Oezbekistan: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CAT.C.CR.28.7.En?Opendocument
Jordanië: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.html?tbl=RSDCOI&id=441821a334
Syrië: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18289.htm
Afghanistan: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2000/sa/721.htm
Turkmenistan: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41714.htm
Irak: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61689.htm

Vergadering dat bepaalde landen, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk en Zweden, internationale mensenrechtenverdragen hadden 
overtreden door verdachten van terrorisme te deporteren naar landen zoals Egypte,
Syrië, Algerije en Oezbekistan, waar zij groot gevaar liepen te worden gemarteld17. Met 
betrekking tot een aantal van de genoemde landen, namelijk Georgië, Marokko,
Azerbeidzjan, Egypte, Oezbekistan, Jordanië, Syrië, Afghanistan, Turkmenistan en 
Irak, heeft het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken in de desbetreffende 
landenverslagen over de mensenrechten recentelijk kritiek en bezorgdheid geuit, met
name ten aanzien van de toepassing van foltering, willekeurige detentie en de situatie 
van gedetineerden18.


