
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Aan : De voorzitter en leden van het CVIN 

Van : Het Hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 

Betreft : Verenigde Staten trainen Irakezen uit Nederland voor oorlog in Irak 

1. Aanleiding 

Op 3 februari jl. heeft Netwerk een reportage uitgezonden over de deelname van 
Irakezen uit Nederland aan de aanstaande oorlog in Irak. In het programma werd 
een Irakees uit Zwolle geïnterviewd die vertelde dat 35 Irakezen in Nederland zich 

vrijwillig hebben aangemeld om in geval van een oorlog door het Amerikaanse 
leger te worden ingezet als gids of tolk. De Irakezen zullen op korte termijn naar 
Hongarije afreizen om daar in een Amerikaans trainingskamp te worden 

voorbereid. In totaal zouden de Amerikanen ongeveer 3.000 Irakezen trainen. 

2. Commentaar AIVD 

Bij de AIVD is sinds begin 2002 bekend dat Irakezen in o.a. Nederland, Duitsland, 
Zweden en Denemarken worden benaderd voor deelname aan wat wordt 
genoemd "de omverwerping van Saddam Hussein". Daarbij wordt gebruik gemaakt 
van bestaande contacten tussen Irakezen die in de Verenigde Staten en Europa in 
ballingschap verblijven. 

In januari 2002 werd bekend dat 

in december 2001 van een in de VS verblijvend 
leidingevend oppositielid de opdracht had gekregen om Irakezen in Nederland te 
benaderen. Aan betrokkene werden inschrijfformulieren ter beschikking gesteld, 

waarop stond vermeld dat het om een volunieer army ging. Het zou daarbij niet 
gaan om het recruteren van militairen die zouden deelnemen aan de gewapende 
strijd, maar om personen die andere (ondersteunende) functiès zouden kunnen 

vervullen. Eind januari 2002 waren voor zover op dat moment bekend ongeveer 40 
Irakezen in Nederland benaderd. 
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Inlichtingendiensten gaan er vanuit dat de Iraakse inlichtingendienst Mukhabarat in 
de Iraakse oppositie is geïnfiltreerd. 

Het bestaan van een Amerikaans trainingskamp voor Irakezen in Hongarije is bij 
de AIVD bekend. 

De wervingspraktijken zijn niet alleen bedoeld om 
mensen als gids of tolk te recruteren, maar tevens om geschikte Irakezen te 
spotten die na de val van het huidige regime in Bagdad ambtelijke, bestuurlijke en 
veiligheidsfuncties kunnen gaan vervullen. De AIVD kan de aantallen Irakezen die 
in de Netwerk-uitzending zijn genoemd (3.000, waaronder 35 uit Nederland) niet 
bevestigen, maar acht deze wel aannemelijk. Informatie over activiteiten van de 
Mukhabarat is door de AIVD met de Amerikaanse collegadienst gedeeld. 

3, Reacties op uitzending Netwerk 

De uitzending van Netwerk heeft binnen de Iraakse gemeenschap in Zwolle veel 
kwaad bloed gezet. De geïnterviewde Irakees, 

heeft een negatieve reputatie bij veel 
Irakezen. Men is dan ook verbolgen over het feit dat juist hij zo prominent op 
televisie is geweest. 
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