
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Aan : de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Via : de Secretaris-generaal 

Van : het Hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 

Betreft : bericht CIA inzake Irak 

De AIVD ontving op 12 september 2002 een nota van de Amerikaanse 
inlichtingendienst de CIA, getiteld "lraqi pursuil of weapons of mass destructien 
(WMD)". Hierin wordt de Amerikaanse zorg over en visie op de status en 
ontwikkeling van het Iraakse programma van massavernietigingswapens 
uitgesproken. 

Op verzoek van de secretaris van het CVIN, informeert u in bijgaande brief de 
Minister-President over de zienswijze van de AIVD met betrekking tot onderhavige 
nota. Spoedheidshalve heb ik een afschrift van dit concept doen toekomen aan de 
Secretaris van het CVIN. 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Aan de Minister-President 
Mr. Dr. J.P. Balkenende 

Postbus 20001 
2500 EA Den Haag 

Onderwerp 

Nota CIA betreffende Irak 

De AIVD ontving op 12 september 2002 een nota van de Amerikaanse 
inlichtingendienst de CIA, getiteld "lraqi pursuil of weapons of mass destructien 

(WMD)". Hierin wordt de Amerikaanse zorg over en visie op de status en 

ontwikkeling van het Iraakse programma van massavernietigingswapens 

uitgesproken. 

De AIVD beschikt over aanwijzingen dat Irak doende is met de (her)opbouw van 
zijn massavernietigings-en raketprogramma, mede gezien de geconstateerde 

verwervingspogingen. De Amerikaanse nota brengt niets nieuws wat het reeds 

bestaande beeld zou kunnen wijzigen. Het is u bekend dat de internationale 
gemeenschap sinds het vertrek van UNSCOM geen goed zicht heeft op de situatie 

in Irak. Gaarne verwijzen we hierbij naar de bijgevoegde AIVD nota "Status van het 

Iraakse massavernietigingswapen- en ballistische raketprogramma's", welke reeds 
in mei van dit jaar op werkniveau met het ministerie van Buitenlandse Zaken is 

gewisseld. Iraakse verwervingspogingen van proliferatie-relevante goederen 
worden ook in Nedertand gesignaleerd. In bijgevoegd ambtsbericht dat de AIVD 

eerder dit jaar heeft uitgebracht treft u een voorbeeld van een Iraakse poging tot 

verwerving van proliferatie-relevante goederen in Nederland. 

In de Amerikaanse nota worden enkele veronderstellingen geponeerd die niet 

verder onderbouwd worden. Juist een mogelijke onderbouwing van gedane 

stellingen zou van belang zijn voor het op waarde schatten van de Amerikaanse 

informatie. Een voorbeeld hiervan is de niet nader toegelichte stelling dat Irak de 
beschikking zou hebben over mobiele biologische productiefaciliteiten. Al langer 

spreken Westerse inlichtingen- en veiligheidsdiensten over de Iraakse interesse in 
mobiele faciliteiten, enig bewijs dat zij daarin geslaagd zijn ontbreekt echter tot nu 

toe. Ook over het succes van het Iraakse Unmanned Aerial Vehicle (UAV) 
programma ontbreken tot nu toe concrete aanwijzingen. 
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Ons kenmerk 
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Blad 

Zoals hierboven aangegeven gaat ook de AIVD uit van een wederopbouw van 2 vso 2 

Iraakse MVW-programma's. De gepresenteerde conclusie kan door de AIVD 
echter niet met dezelfde stelligheid worden onderschreven als waarmee de 
Amerikanen zich in hun bovengenoemde nota hierover uitlaten 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN BINNENlANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRElATIES, 

J.W. Remkes 

Minirteric van Binnenlandse Zaket11!1! Koninkrijksrelaties 



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Aan de minister van Buitenlandse Zaken 
Mr. J.G. de Hoop Scheffer 
Postbus 20061 
2500 EB Den Haag 

Onderwerp 

Nota CIA betreffende Irak 

De AIVD ontving op 12 september 2002 een nota van de Amerikaanse 
inlichtingendienst de CIA, getiteld "lraqi pursuil of weapons of mass destructien 
(WMD)". Hierin wordt de Amerikaanse zorg over en visie op de status en 

ontwikkeling van het Iraakse programma van massavernietigingswapens 
uitgesproken. 

De AIVD beschikt over aanwijzingen dat Irak doende is met de (her)opbouw van 
zijn massavernietigings-en raketprogramma, mede gezien de geconstateerde 
verwervingspogingen. De Amerikaanse nota brengt niets nieuws wat het reeds 
bestaande beeld zou kunnen wijzigen. Het is u bekend dat de internationale 
gemeenschap sinds het vertrek van UNSCOM geen goed zicht heeft op de situatie 
in Irak. Gaarne verwijzen we hierbij naar de bijgevoegde AIVD nota "Status van het 
Iraakse massavernietigingswapen- en ballistische raketprograrnrna's", welke reeds 
in mei van ditjaar op werkniveau met uw ministerie is gewisseld. Iraakse 
verwervingspogingen van proliferatie-relevante goederen worden ook in Nederland 
gesignaleerd. In bijgevoegd ambtsbericht dat de AIVD eerder dit jaar heeft 
uitgebracht treft u een voorbeeld van een Iraakse poging tot verwerving van 
proliferatie-relevante goederen in Nedertand. 

In de Amerikaanse nota worden enkele veronderstellingen geponeerd die niet 
verder onderbouwd worden. Juist een mogelijke onderbouwing van gedane 
stellingen zou van belang zijn voor het op waarde schatten van de Amerikaanse 
informatie. Een voorbeeld hiervan is de niet nader toegelichte stelling dat Irak de 
beschikking zou hebben over mobiele biologische productiefacil~eiten. Al langer 
spreken Westerse inlichtingen- en veiligheidsdiensten over de Iraakse interesse in 
mobiele faciliteiten, enig bewijs dat zij daarin geslaagd zijn ontbreekt echter tot nu 
toe. Ook over het succes van het Iraakse Unrnanned Aerial Vehicle (UA V) 

programma ontbreken tot nu toe concrete aanwijzingen. 
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Datum 
13 september 2002 

Ons kenmerk 
1890972101 

Blad 

Zoals hierboven aangegeven gaat ook de A IVO uit van een wederopbouw van 2 van 2 

Iraakse MVW-programma's. De gepresenteerde conclusie kan door de AIVD 

echter niet met dezelfde stelligheid worden onderschreven als waarmee de 
Amerikanen zich in hun bovengenoemde nota hierover uitlaten. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

J.W. Remkes 

Minirtaie van Binnenlandse Z..ken en Konlnkrljksrelattes 



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Aan : PHAIVD 

Via 

Van 

Betreft :Vestzak CVIN -bericht CIA inzake Irak 

Aanleiding: 
Ten behoeve van het aankomendeCVIN van vrijdag 20 september, wordt u 
geïnformeerd over de recente ontwikkelingen ten aanzien van het onderwerp Irak 
en massavernietigingswapens, en recente Amerikaanse initiatieven in deze. 

De AIVD ontving op 12 september 2002 een nota van de Amerikaanse 
inlichtingendienst de CIA, getiteld "lraqi pursuil of weapons of mass destructien 
(WMD)". Hierin wordt de Amerikaanse zorg over en visie op de status en 
ontwikkeling van het Iraakse programma van massavernietigingswapens 
uitgesproken. De dienstleiding heeft daarop besloten nog die volgende dag een 
brief, namens de minister van BZK, aan de Minister-President en de minister van 
Buitenlandse Zaken te sturen met daarin de zienswijze van de AIVD met 
betrekking tot onderhavige nota. 

De strekking van deze brief (zie bijlage), welke reeds informeel op vrijdag 13 
september aan AZ werd verzonden en op 
maandag 16 september naar de minister van BZK werd gestuurd, komt op het 
volgende neer. De AIVD beschikt over concrete aanwijzingen dat Irak doende is 
met de (her)opbouw van zijn massavemietigings- en raketprogram ma, mede 
gezien de geconstateerde verwervingspogingen. We verwijzen hierbij naar de 
AIVD nota "Status van het Iraakse massavernietigingswapen- en ballistische 
raketprogramma's", welke reeds in mei van dit jaar op werkniveau met het 
ministerie van Bu~enlandse Zaken is gewisseld. De Amerikaanse nota brengt niets 
nieuws wat het reeds bestaande zorgwekkende beeld zou kunnen wijzigen. Wel 
worden in de Amerikaanse nota enkele veronderstellingen geponeerd die niet 

verder onderbouwd worden. Juist een mogelijke onderbouwing van gedane 
stellingen zou van belang zijn voor het op waarde schatten van de Amerikaanse 
informatie. Hoewel de AIVD zeker bezorgd is over de massavernietigingswapen
en ballistische raketprogramma's van Irak, kan de gepresenteerde conclusie door 
de AIVD niet met dezelfde stelligheid worden onderschreven als waarmee de 
Amer'1kanen zich in hun nota hierover uitlaten. 

De hier bijgevoegde AIVD nota "Status van het Iraakse massavernietigingswapen
en ballistische raketprogramma's" kan, mogelijk in samenspraak met de MIVD, 
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dienen als basis voor verdere discussie. Ter overweging wordt gegeven om 
bijgevoegde stukken vrijdag in het CVIN te verspreiden. 

Bijlagen: 
- Brief Minister BZK aan Minister-President en minister van Buitenlandse Zaken 
-Amerikaanse nota lraqi pursuil of weapons of ma ss destructien 

- AIVD nota "Status van het Iraakse massavernietigingswapen- en ballistische 
raketprogramma's" (deze nota is opnieuw gedateerd september 2002 om aan te 
geven dat nog immer het actuele kennisniveau van de dienst wordt weergegeven.) 

Datum 
13 september 2002 

Ona kenmerk 
1891964/01 

Blad 
2 van 2 

Algemene Inlichtingen· 
en Veiligheidsdienst 


