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AANBIEDlNGSFORMULIER VOOR RN 

Van: Minister van Defensie 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Datum aanbieding: 17 mei 2006 Nummer: DIS20060010034 

Hamerstuk: Nee Voorgaande behandeling: N.v.l 

Korte titel: 
Gezamenlijke rapportage--
lran: Levering van Noord-~etten aan Iran 

Inhoud en doelstelling van het voorstel: 

Verschillende media hebben gepubliceerd dat Iran rnnniP.I<> 

bereik van 2500 km van Noord-Korea heeft 

zou van belangrijke 
technologische en militaire stap voorwaarts maakt. De ballistische dreiging vanuit Iran rich ·ng het NAVO 
grondgebied neemt daarmee ernstig toe. Er moet echter eerst een testprogramma worden uitgevoerd. Na dit 
testprogramma is het de verwachting dat het nog ongeveer 5 jaar zal duren alvorens Iran deze IRBM kan 
ontwikkelen tot een operationeel inzetbare ballis ische raket 

Voorgesteld besluit: 
Kennis te nemen van de inhoud van de bijgevoegde rapportage. 

Interdepartementale afstemming 

Gevolgen voor de rijksbegroting: Nee 

Gevolgen voor administratieve lasten: Nee 

Overeenstemming met justitie (wetgevingstoets en effectenanalyse: N.v.t. 

Aan EU-notificatieverplichting voldaan: N.v.L 

Samenhang met int. Verplichtingen met verdragen en I of Europese regelgeving 

I ..__ 



Ambtelijk voorbereid in: CVIN 

Overeenstemming bereikt op ambtelijk niveau: Ja 
Overeenstemming bereikt met: BZK en Oef 

Omschrijving geschilpunten: 

Afstemming met AZ I DG I RVD: Nee 

Contactpersonen 

Naam: ~ 
Afdeling. Det/M IVO 
Telefoonnummer: I 
E-mailadres: 

Naam: 
Afdeling: 
Telefoonnummer: 
E-malladres: 
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Postadres 
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Po~tbus 20701 
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eleloon (070) 44 9027 

Telefax (070) 44 13010 
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Hierbij doe ik u oekomen een gezamenlij e rapportage van AIVD en MIVD "!KAN - Levenng van 
oord-Koreaansera etten aan Iran". 

2 Zonder biJlage is deze brief ongerubriceerd . 
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Levering van Noord-Koreaanse raketten aan Iran 
20060010034 
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Levering van Noord-Koreaanse raketten aan Iran 

Ministerie van Defensie 

Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en KonlnkrljksrelaUes 

• Op 16 december 2005 publiceerde de Duitse krant Bild een artikel waarin wordt be
richt dat Iran achttien mobiele ballistische raketten van het type BM-25 van Noord-Korea 
heeft gekocht. Bild zegt zich te baseren op een geheim rapport van de Duitse inlichtin
gendienst BND. Volgens dit geheime rapport zouden de achttien ballistische raketten in 
onderdelen naar Iran zijn verscheept. Oe raketten zouden een bereik hebben van 2500 
kilometer, maar Iran zou volgens het artikel het bereik kunnen vergroten tot 3500 km 
door toepassing van Russische SS-N-6 rakettechnologie. Tevens wordt vermeld dat er 

in de buurt van de Iraanse stad Tabriz, 600 km ten noordwesten an Tehe
ran, een lanceerplatform is ontdekt voor het testen van raketten vanuit ondergrondse 
silo's . Met deze raketten van het type BM-25 zou Iran, volgens het Bï/d-artikel in de na
bije toekomst Duitsland en andere delen van Europa kunnen bereiken . 

• ) Op 27 april 2006 publiceerde de lsraelische krant Haaretz een artikel waar eveneens 
In wordt bericht dat Iran ballistische raketten van het ype BM-25 van Noord-Korea heeft 
gekocht. Haaretz baseert zich op een mededeling van het hoofd van de Israëlische Mi
litaire Inlichtingendienst. heeft niet ge
zegd hoeveel raketten er door Iran zijn gekocht, alleen dat een aantal raketten inmiddels 

in Iran is gearriveerd. Volgens Haaretz heeft de BM-25 een bereik van 2500 km en is 
Iran daardoor in staat landen in Europa en delen van het Midden-Oosten te bereiken. De 
BM-25 zou door Noord-Korea ontwikkeld zijn op basis van de Russische SS-N-6 . 

• Het is al langere tijd bekend dat er op het gebied van ballistische raketten een 

samenweri<i bestaat tussen Iran en Noord-Korea. 
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Ministerie van Defensie 

Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties 

• In de afgelopen jaren is een aantal keren melding gemaakt van een mc>Oe,Jnl<e 
wikkeling van een nieuwe middellange afstandsraket in Noord-Korea . 

• Op basis van het gegeven dat Noord-Korea bekend staat als een significante en 
bereidwillige leverancier van ballistische raketten en technische ondersteuning, 

wordt het mogelijk geacht dat er een contract is tussen 
Noord-Korea en Iran voor de levering van middellange afstandsraketten. Gezien het ge-
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Mlnlatarle van Oefenale 

Mlnlstane van Binnenlandse 

Zaleen en Koninkrijksrelaties 

De woordvoerder van het Iraanse Ministerie van Buitenlandse zaken, dhr. Asefi , 
en de Iraanse ambassade van Iran in Duitsland, ontkennen daarentegen de aankoop en 
levering van achttien raketten van het type BM-25 . 

• ) Mocht Iran in het bezit zijn van de in het contract besproken goederen, dan wordt 
Iran niet in staat geacht deze IRBM zonder buitenlandse hulp te kunnen bouwen. Dit 
gezien de technische complexiteit van deze nieuwe IRBM en het technische potentieel 
van de Iraanse raketindustrie. Hulp van Noord-Koreaanse technici ligt dan ook in de lijn 
der verwachting. 
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Ministerie van Defensie 

Minister.& van Binnonland se 

Zaken en Koninkrijksrelaties 

• Gesteld kan worden dat Iran, indien het in het bezit zou ziJn of omen van deze 
nieuwe IRBM, een belangrijke technologische en militaire stap voorwaarts maakt. De 
ballistische dreiging vanuit Iran richting het NAVO grondgebied neemt daarmee emstig 

Indien Iran op korte termijn werkelijk 
zou aanvangen met het eerder genoemde testprogramma, is de verwachting echter dat 
het nog ongeveer 5 jaar zal duren alvorens Iran deze IRBM kan ontwikkelen tot een ope-

Pagina 5/5 


