
Aan : de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Via : de Secretaris-Generaal 

Van : Plv. Hoofd Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 

Betreft : Informatie massavernietigingswapens Irak - verzoek Kamercommissie 
voor Bu~enlandse Zaken 

Advies 
Ik adviseer u -met voorrang- akkoord te gaan met bijgesloten brief opgesteld door 
BZ en daarop medeparaaf te geven. Het is de namelijk bedoeling de brief zo 
spoedig mogelijk naar de Tweede Kamer te sturen. Uw akkoord zal dezerzijds aan 
BZ worden gemeld. 

Aanleiding 
De vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken heeft op 22 juli j.l. aan de 
Minister van Bu~enlandse Zaken verzocht haar op korte termijn schriftelijk te 
informeren over de bronnen waarover de regering beschikt(e) mbt "Irak" 
De commissie is van mening dat de eerdere antwoorden op kamervragen 
onvoldoende uitsluitsel geven. BZ heeft mede namens het ministerie van Defensie 
een reactie opgesteld . In die reactie wordt een aantal malen de rol van 
en inschatting door de AIVD op d~ dossier aangegeven. Om die reden en vanwege 
het politiek gevoelige karakter wordt deze brief voor medeparaaf aan u voorgelegd. 
In voorliggende notitie wordt kort toegelicht op welke wijze de rol van de AIVD in 
de brief van BZ wordt beschreven. De AIVD kan zich vinden in deze 
beschrijvingen. 

Beantwoording verzoek Kamercommissie Buitenlandse Zaken 
In de brief van BZ ter beantwoording van het verzoek van de vaste commissie voor 
Buitenlandse Zaken wordt het brede spectrum aan informatiebronnen geschetst 
waarover de regering het afgelopen jaar inzake Irak kon beschikken. Dij bestond 
uit openbare informatie afkomstig van UNMOVIC (en zijn voorganger UNSCOM) 
en IAEA, zoals de verschillende voortgangsrapportages en een 'clusterdocument' 
met openstaande vragen, inlichtingendocumenten van de VS en het VK, in NAVO
kader en exportcontroleregimes gedeelde buitenlandse inlichtingen en ten slotte 
inlichtingen afkomstig van de AIVD en de MIVD afkomstig "uit eigen bronnen c.q. 
uit contacten met andere inlichtingendiensten". Waar eerdere beantwoording van 
genoemde karnarvragen slechts repte van MIVD-informatie, wordt hier voor het 
eerst AIVD-informatie genoemd. 
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Met betrekking tot de oordeelsvorming over Brits en Amerikaanse informatie wordt 2 van 2 

gesteld dat deze "zorgvuldig is getoetst en genuanceerd door de M!VD en AIVD". 

Een goed voorbeeld hiervan is de aangebrachte nuance op de door Colin Powell 
veronderstelde directe link van het Irakese regime met Al Qa'ida die op dat 
moment noch door de AIVD, 

onderschreven werd · 

Met verwijzing naar een dergelijke toetsing en nuancering wordt in de 
beantwoording nader ingegaan op de "/'OOie dreiging die uitging van bezit door Irak 
van massavernietigingswapens" en "het streven van het Iraakse regime om in strijd 
met de Veiligheidsraadresoluties massavernietigingswapens te verwerven". Naast 
internationale appreciatie van deze dreiging (zoals in VN-Veiligheidsraad resolutie 
1441) wordt nadrukkelijk een eigen, nationale oordeelsvorming onder de aandacht 
gebracht: "De MIVD en de A/VD concludeerden destijds dat Irak waarschijnlijk nog 
beschikte over restanten biologische en chemische strijdmiddelen, en dat Irak over 
de capaciteit en kennis beschikte om de productie ervan op korte termijn te 
hervatten". 

Rol van infonnatie 1- en V-diensten 
Bovengenoemde aspecten geven enkele momenten weer waarop de AIVD een 

inschatting heeft gegeven met betrekking tot de crisis in Irak. In een eerdere notitie 
van de AIVD werd reeds nader ingegaan op de rol en aard van de door 
AIVD geleverde informatie rondom de crisis in Irak. Deze notitie is tijdens de 
beleidsbespreking met u op 3 juli j.l. aan de orde gekomen. Overigens heeft de 
AIVD op uw verzoek een dossier aangelegd van alle door de AIVD geproduceerde 
relevante documenten. 




