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Briofing DM MI voer R!V, 15 oktcbor 2002 Irak 

In <1<1 komendo 15 minuten wil Ik u Info""-" """' de militair& situatie In lra~ 

Do miiHal"' sl!uaUe In Irak 

Alll!roorst do mililalro Sl!uali<> in Irak. Do droJglng van""" mllltalra Intervootie hoeft !Ct 
nu loe nlot gelold tot signillcanto wijzigingen in do normalltEr .J hoge 51aat van 
paraallleid nn do lrakeso strl)dkrachlen. 

, ___ ,_, 

' .; 

lra~ verloor tijdeno do Gortoorlog nagenoeg do helft ven •Un convonttonele 
otrl)dkrachten. flat l'égullora logorIs door gol>l'ék aan matori<>al, training on motivatie 
slechts beperktlot verdediging In staal. Dat geldt ook voor do luchtmacht, mede als 
gOV<>Ig van do onafgebroken Amorlkaansa on ar<toa luchtopora~os In do n-dolijke 
on zul<lolljko no-ffy zones boven Irak. Bovendien geldt do luchtmacht als weinig 
betrouwbaar. 

Krochtls• teg ... staoo kan wel V<llwaeht wordon van do R"''\\blikein'ie Garde en de 
spoelalo Republikeinse Gardo, al met al zo'n 6 dlvlslos van 12.000 man elk. 09:té 
goodbowaj>Ondo oonhodon zijn g<>!>CsHionoord lor vordodlg\ng van stratogioch 
belangrij~e objecten, waaronder de luclltverdo~[glng. Do ~<><>f&lad Bagdad on 
Sod<lam"s goboortop\aats T1k~t, wor<len Y<>orlo beveiligd door de Speciale 
Ropubllkoin•e Garde en <l<><>rvolllgholdo·organl•atl"" van de Ba'ath on do Fo>day""n 
Sa<ldam, bolde onder bevel van Saddam's zonen. 

Over <Ie uHo\ndol\jko bolrouwbaarheld on toyalltelt van de Republikeinse en <Ie 
Spoelalo RepubliKeinse Garde ontbroken gegovens. Aangenomen wordt, dat hoe 
d\chll!r de oonhod<>n bl) Saddam lloesseln slaan, hoe groter hun loyaliteit zal zijn, en 
de• te groter llun borerdh~l~ !Ct mrlit~i~ teg_enstan_d. 

~ëi't~clau .. ~~ ~~ch!!fbO_;i~!.i~ _y;;n _ N_ B_c _":''!l'!!n! 

Recente gegevens !d.w.z. na 1998) over de precl= stand van U>ken rond NBC 
wapens In tra~ ontbrek<ln vriJwel. 

Desalnlottomtn Is op basis van do alndsltuallo v•n UNSCOM en 
technische faclcran van lnvlorKI op do p...-lode daarna. oen redelijk betrouwbare 
5chatting te maken. De MIVD beoordeelt de besclli~baarhéid van NBC-wopons in Irak 
als volgt. 

I rok beschikt th<lns niet over nucleaire wapens, noch over een adequate lllfraslructuur 
voor de verrijking van uranium 2aS. Wel besc~ikt l"'k over do konnis v<>er éon nucleair 
programma en mogelij~ over een geïmproviseerde infraotruetuur waarmeo wcr<tt 
golraeht tot ver~)klng van •PIIJt<tcr Ie ~omon. Met de beschikbare ~oeveelhe<len 
taagwaardig stralingsmalerlaai moot Irak In slllal w<>"<len geacht lof de pi'Qdur;tlo van 



radiologische wapen•. Oe MIVD beschikt ochlor nlot ovor aanwi)>ingen dot Irak dit 
n .. troofl of <lel:e waf'On• bezit. 

Irak beschikt tilons vrli"'el zoker ovor militair rqlevanto lloowelllodon ohomisoho en 
biologische sbijdmlddelen. Voorts beochikt ln>k ovor """ significant& hooW<>Ihold 
voorl<>pO!'S (stollen die in combinotie chemische st~Jdmlddolon kunnon opi!OYo..,n) on 
over grond>toflen voor de protluctie van bhlloglscho strijdmld<lelen. Irak beschikt 
voert. 0ve1 <Ie kennis, on vennoodeliJk ook ll<lg over do (golmprovis..,rde) 
Infrastructuur voor productll>. Vast sta•t <lat Irak oon doel von zijn programma's on 
mlddelen blijvend aan UNSCOM lnopoct"' h<r<>ft woton la onttr&ldt<tn. Vorwachtbaor I• 
dat Irak do proo'uctio von ehomlscho on btologlscho strljo'tnlddolon na 1998 op 
bescheiden schaal heeft voo~gozet Hel is echter aannemolljk is dst oen deel van do 
V<>orraden d<'Or Oe tijd en door minder hoogwaardige prodl1ctieme\hoden mlndor 
<>ffecU<>I Is. Dot gold! m.n. biolo~l•che •trijdmidclelen. Toch moot ervan "'orden 
uitgegaan dot militair mlovanto voorra~en (met name chemische) otrljdml<ldolon In hé! 
land aanwezjg zijn. 

Voorts boochlkt ~ak over de konnis om deu >lri)dmiddelon In "'apens In la bouw&l'l, 
zoals In vlagtulgbommon, artiiJerlegranaten on ln koppen ""n balllotlscho rako!Mn van 
hot type SCUD. Von doze wapens ziJn door liNSCOM grote iloevolhec!an aongotroll&n on 
wrnOetlgd. Het is echter aannomalijk dot lrot< n<>g -· beschikt over een 
retcapaclto~ in<etbare bommen. artilleriegranaten en koppen van SCUD rak-n, m.n. 
mot chomlscho lading. 

~IJ do booor<lollng van do militaire mogolijkheden V<'Or Irak om chomische of 
lllologischo wapens b'J oon Amorl~aanso aanval daadworkel;jk In lo Ntlon •pelen vier 
aspeolan oen rol: ') do b05chlkl><iarl'>oid van in<etmiddoton (artlllorio. ballistische 
rakolton, vll"'!l!ulgon on onbemande vllogtulgén, do zgn. UAV's); 2) <1<1 opera~onolo 
gereedheid van die inzetmlddelen; 3) de commandovoering en verbinding"";"" 4) do 
daelkouze en do oord van <lo mllltalro conlrontatlo. 

Voor evt. inzat van C on B wapens heoft Irak de be~ohikklng ovor artlitorio on een klein 
aantal ballistische raketten voor korla dracht, ongowor 15!l km). Inzet met vliegtulgen 
op orotoro afstand Is beperl<t mcgeiUk. Dat:zelflfe neldt voor UAV"s. 

" 
Hel bereik 

""" deze ge'mprovi,..erdo UAV"s ,. beperkt tot zç"n 100 km. In al de>o gévallen Is 
sprnko van zgn. govochtsvold ""f>O""· waatvan do Inzet l>apor~t I~ tot binnen Irak. 

·voor Inzet bulton Irak • .iTj;, m.n. baifisti""he rakeÜen met lange"- dracht ~an l>olano. 

• . Do AI·HU$OOin I• eon cndariloudolntenslo>V<I doorontwikkeling van 
de SCUD ~- Do lechnlscho staot waarln doze rakalten thans vorl<eren 1s on<Oker- -

• _ Onbekend lo ot l"'k eon choml~oha lading voor de Al· 
Husnin h""ft woton la ontwlkkelon. Inzet van blologlocho "'apono mot ballioli<cl>e 
rakelten i• op zichzelf weinig effectlaf on lochnologisch zeer geeompli.,.ord. H<>l lo 
twljfolachllg ot lrok hiertoe 1n slntis. 

Wat er In geval van oen krachtige """vat op 1.-.k, van hot command and tontrol 
oystoom OVéri>IIJft Is on>eker. Naar verwachUng •uilen Amerikaanse luchtaanvallen 
juist gericht ziJn op centra voor Irak••• bevolvoorlng on vorblndlngon. Het Is dOfhalve 



.. . . . . ' ---
mogoll)~ dat orden voor ini<el van C en B wapon• de bevoogde oommandant niet 
(m<!or) bereikt doordat do verbindingen afg .. neden zijn. Voort> kan de militaire 
situatie ter plekke al zoáonlg verslecMerd •l)n, dat uitvoering van de order niet plaats 
kan vinden. 

Tensloll<l Is <!ffeotleve lnut van ctleml$che on biologischg wapons sterk 9"bonden 
aan lokale weersomstandigheden on het terrein. In opon terrein is do kans op suoc.,. 
h<>l grootst Voort5 zijn troepenccnoentnties aHijd kwetsbaar. Inzet van deze ""P""• 
biJ gevacltten In l>ew<>onde gebieden levert echter een groot risico op voor do el!l"n 
troepen on bowolklng. 

Samengevat: alhoewol do Intentie bij Irak <lf kan ziJn (on borlohton dutdon daarop) om 
in geval van eon Amor~l<oanso aanvalCon/of 8 wopon• In te zst!on, IH>tokl>!l\ dit M9 
niot dat dit ooi< daadwerkolijk offoctiof kan plaats vlodon. Er zijn enkoio nadrukkolijk 
bep.,.klngen. zowel h.v. lnzelmiddelen, operatienoio goreedheld en doelkouzo. M<tost 
woa<schijnlijk is oen boporl<te inzet van chemische wapons le!Jen grnndtroopen in Irak 
zelf. zolang de strijd zlcll nog niet in <Ie steden afspeel!. Inzet builen Irak met enkalo 
balll$11sohe raketren en !!Vl. vliegtulgen Is nn>ge\ljk. moor «al ook oen beperl<t karakter 

) hobbon. Wat oehter nooit uiigesloton mag word<>n. g""lon de mlddolen en do kenniO 
waar Irak over bêoohiKt, Is oon asymmotrlsche lnzot va:n ch&mischo, biologisch&"" 
ovl. radlologi•che strijdmiddelen. Daarin <ehullt het wootste rioioo. 

) 

Woorslag 51ewapend oonfli<rt op de latJdon In tie regio 

De weerslag van oen gewapend confli<>t op de Ionden in de ~io is een complex 
vraagstuk. dat zich niet In enkel• minuten loot oohot>on. Toeh onkolo hoofdlijnen. 
Cruclalo crllorla daarb~ ziJn do duur van een svl. AmerlkaBHse OJlOfolle. en de 5Huatlo 
na afloop ervan. 

Mo>t ultzondè~ng von de lsrO!IIIocho rego~ng .,ellen tie fandon In het Ml<lden.Qosten 
zioh (mot nuanco vorschlllen) terughoudend op tegenover een mil >la"• inteNohtle. Zij 
p<~rclplllron op dit moment g""n diracta drolging van het lrokoso raglmo. Do me&Sto 
landen willen (blnnonskamer~) wel van Saddam af. maar zijn evenzoor bêv,....sd """' 
""" lnslal>lèl Irak na <lè vol van hot huldlgo raglmo, on .zoals Turkijo. voor het w....r 
opl...,ien van de Koerdische l<weotle. Voort> moeten zij •ekonlng houdon meiheftige 
"'"ctlos vanuH hun bêvolklng op """ Amerikaanse a.onval, mede gezien de 
Ameoikaonse (en Irakese) houding in het loroOiiooh Poleotijno """"'"'" Die roaotieo 
waren tljd&n~ do Golloo~og ook wl)dverbrold on hevig. Onder <Ie huidige 
omstandlghe<lon zullen zij zeker niet mlnder zijn. 

In algemans zin 1.- hot OordOOT van do" MIVil, dal de l~orne gevolgo~ van een 
kortdurendo mililal"' opera~o door de Y<>rligho1dsapparaten van de omrrngende landen 
beheerSbaar zijn. en dat zo'n opo"'~" oo>l< hun (stilz.,ijgendo) lns!<tmmlng heofl. Hoe 
langer do oparatio ochlor duurt, dos lo hogor zullen do spannlngon oplopon. Waar dat 
toe leid! is nauweliJks In !<t seh-n. 
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