
Aan : De Minister van BZK 

Via : de Secretaris-generaal 

Van : het Hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 

Betreft : Informatie A/VD betreffende Irak 

Het plaatsvervangend Hoofd Bureau SG heeft kanttekeningen geplaatst bij de 
wijze waarop de AIVD heeft gerapporteerd over het rapport-Biair inzake de 
aanwezigheid van massavernietigingswapens in Irak . In verband 
hiermee bericht ik u het volgende. 

De Minister-President ontving bij brief van 3 oktober 2002 een commentaar van de 
AIVD op het rapport-B/air '· In deze brief wordt met betrekking tot de 
verschillende onderdelen van het rapport-B/air puntsgewijs aangegeven of de 

AIVD al dan niet beschikte over eigen informatie. De tweede en derde bullet van 
de brief hebben onder meer betrekking op de zogenaamde 45-minutenclaim. 
Aangegeven wordt dat de AJVD met betrekking tot deze punten niet over eigen 
informatie beschikt. 

Van belang is verder dat in de brief wordt vermeld dat de AIVD overtuigd is van de 
validiteit van de informatie van de Britse inlichtingen- en veiligheidsdiensten, zoals 
die in het rapport-B/air is verwerkt. Ter toelichting op deze passage deel ik u mede 
dat de AIVD dit oordeel baseerde op de jarenlange samenwerkingsrelatie met de 
Britse zusterdienst, die als een doorgaans betrouwbare bron wordt aangemerkt. 
Verder speelde een rol dat de Britse dienst de AIVD inzicht heeft verschaft in de 
wijzen waarop hun inschattingen ten aanzien van het Iraakse wapenprogramma, 
zoals verwoord in het rapport-Biair, tot stand zijn gekomen. Voor alle duidelijkheid 
merk ik hierbij op dat het hier niet gaat om specifiek naar aanleiding van het 
rapport-Biair verstrekte informatie, maar om informatie die in de loop der jaren aan 
de AIVD werd verstrekt. 

Voor een beoordeling van de AIVD-rapportage aan de Minister-President is het 
verder van belang in het oog te houden dat de WIV 2002 zaken betreffende het 
potentieel en de strijdkrachten van andere mogendheden expliciet toebedee~ aan 
de MIVD. De AIVD doet onderzoek naar verwervingspogingen in Nederland. Het is 
dan ook evident dat de algemene uitspraken van de AIVD over het rapport-Biair 
geen betrekking hadden op specifieke militaire informatie als de 45-minutenclaim. 
Indien de 45-minutenclaim als een punt van belang was onderkend dan was het de 
MIVD die hierover informatie had moeten verstrekken. Bij AZ, dat de 
werkzaamheden van de AIVD en MJVD coördineert, is dit uiteraard bekend. 
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Ten slotte meld ik u dat de AIVD in 2002 met betrekking tot verwervingsactiviteiten 

van Irak ambtsberichten heeft uitgebracht aan het ministerie van Economische 
Zaken en het Openbaar Ministerie '· Deze zaken, die 
betrekking hebben op het Iraakse raketprogramma, zijn vervolgens ingebracht in 
het regulier internationaal overleg tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 
Hieruit kwam naar voren dat de gesignaleerde verwervingspogingen pasten in het 
bestaande internationale beeld. In de recente rapportages van Buitenlandse Zaken 
aan de Tweede Kamer wordt in algemene zin melding gemaakt van de door de 
AIVD gesignaleerde verwervingpogingen. 
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