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Massavernietigingswapens Irak 
Nu er tot op heden niet of nauwelijks MVW's in Irak zijn gevonden, zou de 
commissie IVO de vraag kunnen stellen wat de AIVD hier in het verleden over 
heeft gemeld en in hoeverre de A IVO de Britse en Amerikaanse rapportages 
hierover heeft onderschreven. Het lid van de Tweede Kamer Koenders (PvdA) 
heeft de minister van Buitenlandse Zaken inmiddels ook schriftelijke vragen 
gesteld over de informatie waarop het besluit van het kabinet tot politieke steun 
voor de actie in Irak was gebaseerd. De vragen en de, mede namens de Minister
President, door de Minister van Buitenlandse Zaken gegeven antwoorden treft u 
aan als bijlage twee. 

Voor het geval deze kwestie in de commissie IVO aan de orde mocht komen is het 
goed de volgende feiten paraat te hebben. Vaststaat dat Irak de beschikking heeft 
gehad over chemische wapens, schrikwekkende hoeveelheden bacteriologische 
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wapens, alsmede een zorgelijk ver gevorderd programma voor het ontwikkelen van 
atoomwapens. Een en ander werd vastgesteld door de VN-wapeninspecteurs 
nadat in 1995 een schoonzoon van Saddam Hussein was overgelopen. Aan de 
ontmanteling van die wapens en de verificatie van beweerde zelfstandige 
vernietigingen werd vervolgens door Irak onvoldoende medegewerkt. Nadat de 
inspecteurs de toegang tot de paleizen van Saddam Hussein werd geweigerd, 
vertrokken zij eind 1998. Onder militaire druk keerden zij eind 2002 terug teneinde 
toe te zien op de uitvoering van resolutie 1441 van de VN. Irak bleef echter in 
gebreke om, zoals de resolutie eist, te bewijzen dat het zijn MVW inmiddels had 
vernietigd. Zo leverde het onvoldoende informatie en maakte het openhartige 
interviews met wetenschappers onmogelijk. 

In zijn brief aan de Tweede Kamer van 18 maart 2003 meldde de Minister van 
Buitenlandse Zaken, mede namens de Minister-President en de Minister van 
Defensie dat alles er op wees "dat Irak nog steeds de intentie heeft zijn MVW
capaciteit te behouden en bovendien die op een geschikt moment uit te bouwen". 
Onder dat alles viel onder meer het bekende rapport Blair, de verklaring van 
Powell in de Veiligheidsraad en informatie van de AIVD en de MIVD. Al deze 
informatie betrof zogenaamd circumstantial evidence. Dat was voor een ieder op 
het moment dat de informatie naar buiten werd gebracht ook duidelijk. De AtVD
informatie betrof de waarneming van een omvangrijke heimelijke Irakese 
verwervingsstructuur 

Tenslotte moet nog worden opgemerkt dat de AIVD heeft aangegeven overtuigd te 
zijn van de validiteit van het Blair-rapport. Deze kwalifikatie was gebaseerd op de 
ervaringen die werden opgedaan tijdens de jarenlange samenwerking met de 
Britse zusterdienst en de door de Britse dienst verschafte informatie over de wijze 
waarop hun deels in het Blair-rapport terecht gekomen inschattingen tot stand 
waren gekomen. Bij de waardering van het Blair-rapport werd overigens exact 
aangegeven wat de AIVD uit eigen waarneming kon bevestigen en wat niet. Met 
betrekking tot de verklaring van Powell in de Veiligheidsraad heeft de AIVD zich 
steeds gedistantieerd van de veronderstelde directe link van het Irakese regime 
met Al Qa'ida. 
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