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Datum : 04 februari 2003 
Betreft : vestzak nav interim rapport UNMOVIC 27 januari en aanverwante ontwikkelingen 

1. Donderdag 9 januari hebben de Uitvoerend Voorzitter van Unmovic, Blix, en de Directeur 
Generaal van de IAEA, El Baradei, reeds aangegeven dat de inspecties in Irak tot nog toe geen 
"smoking gun" of overtuigend bewijs opgeleverd hebben voor de aanwezigheid van Iraakse 
wapenprogramma's. Blix drukte zicht zeer kritisch uit over de Iraakse declaratie van december 
jongstleden, die "overvloedig is in omvang maar armzalig in nieuwe informatie over 
wapenzaken en praktisch verstoken van nieuw bewijs over deze zaken". Op 27 januari is 
vervolgens een voorlopig, tussentijds rapport in een open zitting aan de VN Veiligheidsraad 
gepresenteerd van dezelfde strekking. 

2. Blix becommentarieerde de Iraakse houding ten opzichte van de inspecties als onvoldoende: 
inspecties zijn geen spelletje vrij worstelen ('catch as catch can). Inhoudelijk zijn enkele 
relevante punten naar voren te brengen. Irak blijkt er in geslaagd het zenuwgas VX vergaand te 
zuiveren en stabiliseren. Dit heeft gevolgen voor de (langere) houdbaarheid van de nog 

aanwezige oude voorraden VX. De twaalf raketkoppen -geschikt voor chemische ladingen- die 
door UNMOVIC zijn aangetroffen zijn mogelijk een aanwijzing voor meerdere chemisch gevulde 
raketkoppen. Voorraden thiodiglycol (TDG) welke gebruikt kunnen worden voor de productie 
van mosterdgas zijn aangetroffen. De ogenschijnlijk civiele chemische fabriek te Fallujah, die 
ook naar voren komt in de AIVD-analyse van september 2002 over het Iraakse 
wapenprogramma, is nog onderwerp van nader onderzoek door UNMOVIC en zal mogelijk 
vernietigd worden. Tenslotte, Irak is er in geslaagd zo recent als december 2002 nog gevoelige 
grondstoffen en onderdelen voor raketten te importeren. Uit de Iraakse declaratie van 7 
december was reeds gebleken dat Irak twee op dat moment nog onbekende systemen voor 
onbemande vliegtuigen (UA V's) in ontwikkeling had. UA V's kunnen gebruikt worden voor de 
verspreiding van chemische en biologische middelen. 

3. Woensdag 5 februari zal de Amerikaanse regering (Powell) voor de VN Veiligheidsraad naar 
eigen zeggen harde bewijzen laten zien over het Iraakse WMD-programma. 

4. De AIVD heeft informatie overgedragen aan UNMovic die betrekking heeft op een mogelijke 
opslaglocatie van raketten, activiteiten van Iraakse verwervingsorganisaties in Nederland 

Van 
UNMovic is vernomen dat de genoemde opslaglocatie nog niet is geïnspecteerd. Ort past in het 
scenario dat UNMovic in december 2002 schetste, dat neerkomt op het zo lang mogelijk 
uitstellen van het inspecteren van inlichtingenmatig verkregen locaties. Als de 'smoking gun' 
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eenmaal wordt aangetroffen is dat immers het startschot voor een oorlog die verdere 
vreedzame ontwapening onmogelijk maakt. UNMovic verwacht en hoopt dat ze tot eind maart 
de gelegenheid zullen hebben door te gaan met inspecties. 


