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B•Jdrage MIVOIAARIRB2 voor C\llN von g december 2002 

TiteUonderwerp 
lraa~se react1e op do kom" van de waponln•pecJO<Jrs 

lnleidln~ 
( ') 'n vèOJolg OP de noiLIIOS ,,.".. polltlo•-mOIIOI'<' OLtuatJe" (CVIN <;ld 19 JUTII 2002), 
'M1ddl>f\-Ooslen houdoog \og&TIO'IOf lnleM>ntie 1n Irak' (CVIN dd 30 augustu• 2002) en 
'lr<>l< Ore1gmg van Nucleaire·, Radiologische, Biolog10ohe- en Chem10ohe (NRBC) "apon<" 
(CVIN <kl. 20 oepJombO< 2002) ..ordt hterondor ingegaan op do ,,..;J,~Ie Iraakse react1e op de 
hervatting van de VN-wapeninspe<~es 

Officiéle reacties 
>) De lraok•• reo;~enng heelt haar r&acllos lot dusvor beoorkl tot torrnele memoranda van 

de hand van do minister van buitenlandse zaken. NaJI Sabn, genchl aan de SGVN, Ko!i 
Annan In de bnef vao 23 oovember J.l gaat Sabrl U1tv0eng '"op de diver<e bepalingen van 
jJ_t{SCJ< 1;1_4:\_ waarblj_htj biJ ZIJn-ter~•n"''lumont<>n horhaaldelijk-vei'M;st-naar ·eecdere 
ropporten van UNSCOM en de IAEA. De .trel<.l<ing von hel betoog " dot Irak Vft>liswaar 
"'"""' dat de resoluttè volè te~ortkomtngen en onJU1$thed&n bevat, maar dat '"'~ 
<;lesondanks de "'""""' r<>solutiè accople<lrt om n;.t tn hot vtzior t@ geraken von "de 
~xtremtslen v.n de VS-Admintstratte"_ 

.-AA) De contr<>I~IU<hlèn von Amort~aanse 1 Bnt.., gev€ohtstoeslellen boven <Ie nooróelt;l~e 
en cutdeli;ke no-fiy zones (NFZ's) en de hterutl voortvloetende sohermut.elingen behoren tot 
het normbeeld De meeste oonfrontal<e9 doen zich voor in de zuidel~ke NFZ omdat daar ook 
de me.,..te vluc/>ten uitgevootd wotden_ Doorgaans rèageren de Iraakse autonierten met 
rmmolo notiltos aan do VN om "' ..;Jzen op hot in hun Dll"" omechtrmmge ~aroKter van do 
vluollten dte niet op VN.,-esoluttes gesloetd zooden ztjn In ie<lor geval oord,..ldo do SGVI'I 
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onlangs dat <Ie activ1!ellen van de lraokso luci\Nerdodtgtng geen echel'lding mhoud"' van <Ie 
reoente re>Olut1e 1441 

Reac~es in do lraakoe media 
J l;le IraaKse ~ranten staan zoals verwacht uitermate kniiSch tegenolt<lr de nieUW<! 

'nspect1er011de. In redae!Jonele commentaren wordt de vrees ge..t dat do VS zullen trachten 
dé ln&pectieo te belnvloeden om een crioio te bewerkstelligen. Dit zou """olgens de directe 
aanlolding kunnen •ormon voor de VS om een m•litaire <ntervent~e te entameren De 
aandacht gaat h1orb11 mol name uit naar hot optieden van de VN-""'peoleurS wa<uvan de 
traal<se med1a op voorhand aannornon da! z1el1 ~ioronde< peroonen bevlndeo met banden 
met Am""k""""' inllchllngendlenSlon-

ETVooingen in <Ie PT•k~jk 
1 ) T Ql duover ve<lopen de 1nspect.,. zonder problemen_ UNMOVIC is nog met op 
volledige •torkte- dot zei pao eir><i de<e maand ge;chieden- en <leri>Bive staan er dagelijks 
sleehls twoe 1nsp.ocl1ebezoeken op net programma. Do locat;os d;e "' Oo algoiopon da9en 
ZIJn bezocht ziJn ook bekend uot de UNSCOM·peOode en in dl!! zin vcrmen de Inspecties een 

J voortl:elling von de Mstoande roubne_ 

) 

( 1 Opmerkelijk os <lo (inmiddels door lrakoso autorrteiten fel bokrrt18oorde)1nspect1e van éen 
van de poleo:en '"" Saddam Hoeoseon op dinsOag 3 december. Ofschoon ook njdens de 
UNSCOM--penodo pal"'""" "'I" geTnepeoteord.- toenteo:·Ujd een •peo;ole .-.geling !U>>On 
de VN en Irak van kracht dLe- in tegenstelling tel nu- verrasSingsinspect~es u<tsloo\ 

B<lo<>l"tloll ng 
(_ .J Het Zlel er naar uot dat Irak vooralsnog medB'Werl<ing zal ve.t&nen aan het n~eLIWe VN· 
rnspeotl!!ré~ltn". Pnmalro doel op dot moment,.""' """"omen van èon mlll,.;ro Interventoe 
d'e een eind zou maken aan het regorne_ Het beleid zal er derhalve op gendot Zijn lijd te 
winnen 1n de hoop voldoende kr..,let op te kunnen bouW<!n 1n doze perrode zodat indien zich 
een eerste hrndemiS aandient. d1t niet onrnrddelljjk leoól tot mrlit•1re esoalafie 

.J In dit verbond kan de lijst d1e l"'k op a december moet PI"'"""'"'" (overigen• is de 
mierpietalle van do ciaturn van B december met onarnstredon) wol oéns zoor omvanglijk Zijn 
zodat enerzijds de schiJn van volledigheid wordt gesug~ree.-d en anderzijds hel UNMOVIC 
ll<l&l lojd :zal kostan om do onlormat;e te votwerken en rel@vante looalieo te onopecteron 
Immers. de l1jsl moet alle mslellingen, jalioralcfla, bedriJVen en 1ndus~1""n opsommen die op 
en1gerleo wijze gerelateerd kunnen Zijn aan de oroduct~e van massavem~e~g1ngswapens 

~l In d1e daaropvolgende panode van ""~Juatoe _en msp_'!_clia -~"OL'-!t:!MOVIC kunnen de 
eef51e t>arsten veiSCiiiJfiêol in a;, tr.;:at<.Se bete1<1he1d lot samenwetking. rowel onbedoeld et; 
opzsltoi>J~- Onbedoeld in de :zon dal UNMOVIC 1n :zoor kMo lljdspanno 1n staat is- mot voor 
<Ie har>d hgg..- hulp van do VS - aan te lonen dal do Iraakse 111'1 ernstig teko~ soh•el. 
Ot><élleliJk on Oe :zon Oat óo traak•e autotilellen (eond januerr-bogrn febouafl) mogelrjk oordolen 
dal zij voldoende krediel hebben opgeboLJW<I om de Inspecteurs kle1ne plaagsloten u1t te 
delen door tijdrovende d"cuosie• aan te gMn bij de loegangshekken van gevoelige looatro>& 

• Van promonenia botekeniS on zo'n SI!\Oatoo IS de reacl1a van Hans 61i:< en UNMOVIC Blix 
heef! al aangegeo~en c!at, ofschoon Irak deze keer moet bewijzen onschuldig te Zijn, llij "'"' 
1>1j kleme meldetoten voetstoots tal concluderen Oat spra~e IS van een ·emstoge schMdlng" 
zoals gesteld m rosolutla 1441_ Hel " ev1d~nt dal h•J hioom&e taqomoet komt aan de 
venangens v•n oen deel van de 1nternat1onale gemeenschap die terughoudend staot 
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tegellO'Ie< een rmlitarre 0\torvont,., Teg.elijkertijd is BI" :tietl """u•t van de Amenkaanso dM 
(en soopoio) tef1 aanzien van do actrlflleiten """ lJNMOVIC en <Je meermaals geurte "'""' 
het regrm@ van Saddam Koossem te bealrtdlgen Het,. <lozo two>eopaft in percep!H> Oro I ral< 
zal tract.ton Uil te biJiten tanernde verdeeldheld te zaai<>n bmoen <Ie intemabonale 
gemeonschap 


