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1. Woensdag 5 februari heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Powell in de 
VNVRop systematische wijze aanwijzingen overhandigd dat Irak nog immer doende is zijn 
respectievelijke biologische, chemische, nucleaire programma en overbrengingsmiddelen te 
verhullen. Zoals reeds eerder aangekondigd geen smoking gun, maar wel concretere 
aanwijzingen dan tot op heden naar buiten is gekomen. De door Powell gepresenteerde 
informatie is een mengeling van in het publieke domein oude en nieuwe onderdelen. 

2. Voor het biologische wapenprogramma gaat Powell meer dan voorheen in detail in op het 
bestaan van mobiele productie- en onderzoeksfaciliteiten. Bevestigd wordt dat het hier om 
minstens zeven "rijdende fabrieken" gaat die op grote vrachtwagens of op spoorwagons 
vervoerd worden. Ook wordt bevestigd dat in 1998, na het vertrek van UNSCOM, reeds een 
ongeluk in een van deze fabrieken plaatsvond waarbij 12 technici om het leven kwamen bij het 
vrijkomen van agentia. Dit gegeven is bij I-en V-diensten reeds langere tijd bekend. Op het 
chemische vlak zijn foto's getoond van een fabriek waaruit blijkt dat chemische voorraden 
verplaatst zijn. De AI-Moussaid fabriek fungeert volgens Powell als doorgeefluik om chemische 
voorraden van productiefabrieken door te voeren naar locaties elders in het land. Wat niet wordt 
vermeld is waar of wat die overige locaties zijn. De Taji fabriek, waar satellietfoto's van werden 
getoond, is dezelfde locatie als waar een paar weken geleden vier aanvullende chemische 
raketkoppen door Iraakse officials werden overhandigd. Effectieve bewijsvoering is het 
geluidsfragment, waarop een Iraakse official instructies krijgt om elke referentie aan zenuwgas 
in radiocommunicatie te voorkomen. Op het nucleaire vlak wordt melding gemaakt van het feit 
dat uit 11 landen hoogwaardige aluminium buizen zijn aangekocht, volgens Powell ten behoeve 
van centrifuges voor uraniumverrijking. De VS handhaaft deze betwiste stelling, van belang is 
dat Irak onder het VN handelsboycot helemaal deze goederen niet mag invoeren. Op het 
gebied van overbrengingsmiddelen (raketten en UA V's, onbemande vliegtuigjes) bracht Powell 
geen nieuwe informatie naar voren. 


