
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Aan : de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Via : de Secretaris-9eneraal 

Van : het Hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 

Betreft : Bijeenkomst Cie IVD 6 oktober 2004 

Inleiding 
De commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (de commissie IVO) 
heeft u uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 6 oktober 2004 van 10.15 
tot 11.15.uur. De vergadering vindt plaats in de Eerste Commissiekamer, 
Binnenhof 1 a. Op de agenda staan een engerubriceerde brief van de minister van 
Defensie mede namens BuZa en BZK over de voorbereiding van het 
kabinetsbesluit tot politieke steunverlening aan het militair optreden in Irak 

De engerubriceerde brief over de besluitvorming tot steunverlening aan de 
oorlog in Irak 
De NRC meldde op 12 juni 2004, met een beroep op uitgelekte documenten, dat 
de MIVD achteraf kanttekeningen zou hebben geplaatst bij de wijze waarop de 
Kamer is ingelicht over massavernietigingswapens in Irak. In hetzelfde artikel werd 
melding gemaakt van documenten waaruit zou blijken dat de juridische afdelingen 
van BZ en Defensie van oordeel waren dat militair ingrijpen in Irak alleen 
rechtmatig zou zijn op basis van een nieuwe VN-resolutie. 

Naar aanleiding van het NRC-artikel zond de minister van Defensie op 21 juni 
2004 mede namens uw ambtgenoot van BZ en u een brief aan de Tweede Kamer 

. In die brief werd de suggestie in het artikel dat de Kamer onjuist of 
onvolledig over massavernietigingswapens in Irak zou zijn ingelicht van de hand 
gewezen. Ook werd afstand genomen van de opvatting dat er onvoldoende 
rechtsgrond voor het militaire ingrijpen in Irak zou hebben bestaan. Het verzoek 
van de Kamer over de in het artikel bedoelde documenten te mogen beschikken 
werd afgewezen. 

Op woensdag 30 juni 2004 vond over deze brief een debat plaats. Bij de 
beantwoording van de vragen werd strak vastgehouden aan de lijn dat de 
uitgelekte documenten niet aan de Kamer worden verstrekt en werd verder 
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verstrekte informatie. Deze lijn en het telkenmale verwijzen naar de commissie IVO 
voor het beantwoorden van vragen over vertrouwelijke zaken wekten bij een deel 
van de Kamer stevige irritatie. Tijdens het debat werden er vrijwel geen vragen aan 
u gesteld omdat de zaken uiteraard primair Defensie regarderen. 

Slechts enkele punten in de brief raken (mede) aan de A IVO. Gemeld wordt dat 
een Brits inlichtingenrapport van september 2002 en de presentatie van Powell in 
de VN-Veiligheidsraad door de MIVD en de AIVD zijn getoetst en dat de AIVD en 
de MIVD constateerden dat ten aanzien van de VN-resolutie 1441 een groot aantal 
vragen onbeantwoord bleef. Bovendien wordt melding gemaakt van door de AIVD 
geconstateerde verwervingspogingen van Irak. Dit betreft reeds eerder besproken 
onderwerpen die naar verwachting niet opnieuw aan de orde zullen worden 
gesteld. 
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