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MINISTERIE VAN DEFSNSIE 
MiHtalre Inlichtingen en Veiligheidsdienst 

Cvrr<lllt Intel/I ge nee Unil 

DCBC briefing donder!lag 27 111awt 2003 
.\tgesloten oD 27ü6üOZ '"'" 03 

Tar..an on Japan hebbon aangafloden matollllle humanllaore hulp te Wllen leveren. 
l"'n houdt VOOOlienog de grenzen voor lrakaoe vrock\el',ngen gesloten. Volgens Ollbe..,stigd$ 
balichren Zijn bij do grens enl«<le honderden fan>llte6 '""99"'1uurd. lfel """ g""n om ongeveer 
200 larrOliBs b1j Al Faw , 150 famor""' bij aa.,,.., Sf!Jrin (ter tloogte """ T1knl) en een onbo<ond 
aanlal In de buu~ vM de sts<Jon Mohran (!er hoogt.. van Baghdaa) on Mar""n (tsr h<>ogte ~ 
Suleman>ya) 

Booorwling 
rran liM vastl>eoioleJl oe QllltiZ<In géalolen Ie houden zolang er geen opcol<e ts van een massalo 
10esthoom van vludlteHngan. o~ voo<!l....,ldlngen vsn opvang van grote gwepen vruoh!el1ngan 
vindt nog ateods <>Jaats oa Ruoolscl>e "''"'""''van Bullènlandse Z..kon lvanov heeft loan s!eun 
toega>ogó biJ hol opvangen "'"' vtu<'hle~ngéfi, 
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J lfiH! ohemloch<t- en/of bklloglsche Otrtjdmlddolen 
Intenties 
Oe V$ zijn e<Van ovelluigd dat lmk Mn t>eodlikken over cl>em1S<Ohe enlof b1ologisol1e otrljdm 
aelen. Da regonng van Irak beweert ttat Irak dergelrJke w.pens nielln >:ljn be!ll Meft en, als 
daar wel over Ul\1 besclllkkon en dal al zou willen, n1El1 in staal ;,; dozo m te zetten 

Mogofljkhoden: 
Zowel tijder.s de oortog ooot trnn als ter bedwinging v.n 1nterm opstaoden hoeft het bew1nd "' 
Saddam Hoe"""'" In het verle<Je11 m<ll """"illllende overbrar>;Jingsmlddelen cnemlsche str1j 
mlddolon ITI!JOZel Men kan er Ous van uit gaan, !oo van de technische delallo VM die ve"chile, 
de mogelijke overllrengmiddelen, dot Irak bereid en in staat;, gebleken tot deze inzet 

Beoordeling 
Sedert het beg1n v~n do oortog hebton Oe lroo!<se sln]dkracll1en laten''"" dat zrj z1ch n1et ~•llo 
beperken tot tradrt1onelo Wijzen v:m oor:og""""""ll· Q()j( op het gebied "an de •nze\ von c11er>Cil 
ohe- (enlof biologiooho CIB\ stnjórnddclon moet daarom in Mginoel reKening worden gohoude 
m•t nie(-<:Onl'entloneO, methodes. Een mogeirjko lraal<$o be$llo.;ng tot IM<>I van C(IB) striJdmlo 
delen :tal niet op rationele ma..- pnmair op emot.onole gronden "roal•vooden (ornde regimo 0 
zrcl1t) _ Erugo nial-trad;!lonolo m:oimog<tlijkhedon zrjn. 

Oirevaten gevuld metstnjdmrddelon die op stroteg<sche toco>eo z~n ingegrown en op afs1ar>< 
tol ontploffing kunnen worden {lel>racllt. 
Een autobus mot scllljnbafll vtuchtollngan (vrouwen en krnderen) wordt url een be..,gerde ola< 
door Amenkanen opgovangon; do bagagerwmte I> gowld mo>t Wij<tmtddo>lan en de bus wordr 
op afstarl<f tol onlpiOffif'9 g<>br•cl>t. 
Vlieglurgen, helikopters of afstandbestuurbam vliegtuigJas wordon gavuld met strijdmlddelen 
<>Il deze vliegende mlddolen •lorton mol op<el neer in de drrecte omgeVI"9 van Amori~aanse 
troepen. 

Nu d<> '"'•ks• •"lid'<rQC~Ien !>ebben ia\en zien met alle middelen de Ameri."ens6 aMvalt'"" of 
te \'OIIen slaan, kan het regime beolu•ton of .-eeds beoloten hebi>Bn om {lnd.on voorllandeo) oo~ 
C/6-olrijóm"'delen 10 Ie <eetlon, waartHJ men <lan besoilikt over veie midd..ten ~n metl>odes tot 
overllrs.,.,ir>g van de>:e strijdmiddelen. Z<>ker de niet-tradrtione!e witzen van .-.zet <OO<lon echb!or 
een beperkte effectMiert kennen. 
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