
Op 9 februari jl. heeft het kabinet een reactie gegeven op het rapport van de commissie 
onderzoek besluitvorming Irak onder leiding van mr. Davids. Daarbij waren gevoegd de 
antwoorden op de nog openstaande vragen van de Tweede en Eerste Kamer. Abusievelijk zijn 
de antwoorden op een gedeelte van de vragen van het lid Halsema (Groen Links) over 
inlichtingen omtrent de inval in Irak, nr. 2009Z12643 (toegezonden op 29 juni 2009) niet 
meegezonden. Deze treft u bijgevoegd alsnog aan. Het betreft vraag 8 tot en met 12. Ik doe u 
de antwoorden op deze vragen toekomen mede namens de minister van Defensie. Vraag 1 tot 
en met 7 zijn door mij reeds op 7 juli 2009 beantwoord. 
 
DE MINISTER-PRESIDENT, 
Minister van Algemene Zaken, 
 
mr.dr. J.P. Balkenende 
 
 
Vragen van het lid Halsema (Groen Links) aan de minister-president, minister van Algemene 
Zaken en de minister van Defensie over inlichtingen omtrent de inval in Irak, nr.2009Z12643 
(ingezonden 29 juni 2009) 
 
8 
Was u er ten tijde van de inval in Irak van op de hoogte dat de Duitse en Franse geheime 
diensten nauw hebben samengewerkt met de Amerikaanse geheime dienst om inlichtingen te 
verzamelen over Irak? Zo ja, heeft u deze inlichtingen ook ingezien? 
 
9 
Zijn Nederlandse inlichtingendienst of ambassademedewerkers daags voor of tijdens de inval 
op de Franse ambassade aanwezig geweest? Zo ja, heeft er toen uitwisseling van informatie 
plaatsgevonden met Franse en Duitse inlichtingenmedewerkers over het verzamelen van 
inlichtingen voor de inval? 
 
10 
Heeft Nederland in die tijd inlichtingen verzameld en/of verschaft aan de Amerikaanse, 
Duitse of Franse inlichtingendiensten? Heeft Nederland gefaciliteerd in het verstrekken van 
inlichtingen aan de VS? Zo ja, hoe heeft dit plaatsgevonden? 
 
11 
Bent u bereid deze verdenkingen van Nederlandse samenwerking met andere 
inlichtingendiensten door de Commissie Davids te laten onderzoeken? 
 
Antwoord op vragen 8 tot en met 11 
Zie het rapport commissie van onderzoek besluitvorming Irak, paragraaf 9.6.   
 
12 
Weet u welke andere landen hebben samengewerkt met de VS om inlichtingen te verzamelen? 
Zo nee, bent u bereid dit door de Commissie Davids uit te laten zoeken? 
 
Antwoord 
De inlichtingensamenwerking tussen de VS en andere landen op inlichtingengebied is geen 
onderwerp van onderzoek geweest van de commissie van onderzoek besluitvorming Irak. 
 


