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Bijdrage MIVD/AAR/Team Irak voor CVIN van 9 december 2002

Land/regio
Irak

C

Titel/onderwerp
Rol I&V diensten in besluitvormingsproces (evt) NL militaire deelname Irak: voorstel AIVD en MIVD
over te vervaardigen analyses en appreciaties

Referte: intern memorandum DIS 2002020073 dd. 12 november 2002 (document gevoegd bij agenda
CVIN 15 november 2002)

1. Inleiding

(SC) Onder verwijzing naar het in referte genoemd document kunnen als voorbereiding op de politieke
besluitvorming tot een eventuele militaire deelname van Nederland aan een actie in Irak of ter onder-
steuning ervan de nodige analyses en appreciaties worden verwacht.
Aan de hierin opgenomen lijst van mogelijk te behandelen onderwerpen zijn door de vertegenwoordi-
ger van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het CVIN de volgende onderwerpen van belangstel-
ling toegevoegd:

voortgang van de inspecties;
voornemens van andere landen voor een evt militaire bijdrage aan de VS-operatie.

(SC) Bij een eerste bespreking in het CVIN van het hierboven genoemde memorandum is afgespro-
ken dat de AIVD en de MIVD dit document Intern bespreken en met een voorstel in de extra ver-
gadering van het CVIN op 9 december zullen komen, waarin wordt aangegeven welke onderwerpen
door de verschillende diensten en welke onderwerpen eventueel gezamenlijk zullen worden behan-
deld.
Een enkel nieuw onderwerp is toegevoegd; tevens zijn enkele suggesties gedaan voor behandeling
door (c.q. in overleg met) derden.

2. Produkten AIVD

[Over de mogelijke onrust in de Iraakse gemeenschap en/of al-
lochtone groeperingen van andere oorsprong en een mogelijke terroristische dreiging tegen Neder-
landse doelen kan en zal in voorkomend geval aanvullend worden gerapporteerd.
Het in het memorandum genoemde onderwerp:

"Een dreigingsappreciatie van mogelijk Iraaks optreden a.g.v. Nederlands militair optreden cq, onder-
steuning van Amerikaans optreden*

kan hiermee worden ingevuld.

(SC) Indien zich een vluchtelingenprobleem gaat voordoen zullen de mogelijke gevolgen daarvan voor
Nederland in beeld worden gebracht. Het volgende onderwerp wordt daarmee gedeeltetijk behandeld:

"Een appreciatie van een mogelijk vluchtelingenprobleem a.g.v. een militaire interventie door de
VS/coame-
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Teneinde een doeltreffende invulling te kunnen geven aan rapportageverplichtingen m.b.t. deze
tferpen zullen in overleg tussen de M1VD en A1VD nadere werkafspraken worden gemaakt.

n

Pagina 3/3


