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- !SC-DREIGING 

Jrelglng van nuclèolre en rodiologioche wapens 
Momente~ besch1i<llrak niet OV<>f nuclea1rs '""~"'"' No de Golloortog werO, door de lnspect<es 
van do VN ·spe<iale CommiSSie" (UNSCOM), do ontmantelrr>g von hot ltakese nudea1rs pro
gramma overgelalen aan experts van MI Internationale AtoomagMtschap (IA~A) In no'"'mber 
1993 verklaarde do dir<!cleur-gereraal von de IAEA 1n deze m1ss1e te oijn geslaagd_ ~en groot 
deel van de lrakose nucleaire 1nstallatios bleek al bjdens de Go~oorlog te z1jn vermetigd en Oat 
restant was ondor IAEA supervisio ontman!<lld Toch weigerde de IAEA eon eindoordeel te geveo 
over de Irakese denU<I..,n••li~. mede omdal Irak nog noeo aan alle gesteld<> VOOfW<lardeo had 
voldaan_ Zo had I ra~ nog steeds geen vo"edog beeld gegeven •an haar nucleair<! aotiviteoten en 
IeveranGierS Op 22 september 1991 w1sten IAEA iospeOI<lurs op vriJ gelukkoge "'Jze de hand Ie 
Joggen op hel arohlef van hel Irakese nuclealte programma 1-letlrakeso nucleoice programma 
was nagenoeg volledog geMht op hot wolluceren van komwapens op basis van hoogverriJI<l ura
nium Om daar lnhood aan te kunnen ge""n, moest men eer., o.osrnokken oV<>r een v-errijklngsin
frastructuur van voldoende omvang Irak ko<>S voor o<>n tweelad1ge aanpaK eleKttomagnellsohe 
isotop&nsáoeldong (EMIS) en gascentofugeV<>rnlking. Ten bjde van de Golfo<>Oog had Irak al ono
ge praktJJI:e!Vanng opgedaan met uttracentrifuges, van praklisroe verri11<1ng was echter n<>g geen 
sprake_ Voor ",."unemat1ge verriJ~tog, b.v met •<>n cllSOOde van 50 ''""'"uges, zou tra~ lenmrn
ste nog en1ge jaren nodig ltebbon gehad. Alles w1j.O er op dalirak u,-.;,.;e!ljk voo• de u"racenln· 
fugetechnie~ Oad gekozen Ondan~s de genoertl<\e ontm311t..ling, zotn er ~':"'"IJZingen dat l"'k 
belangnj~a oot!éidelen iran haar nuclsa~te programma heaft -ten te'velslO?pen (<OWel in mate
Mie alö rn ltnmalerièlte zin) De grootste bedre1g1ng gaal momenteer u<t van Irakase nuclea~r• e<
portiS<l_ Bagdao oesch1kt over duorenden technici en wetenschappers die aan een n1euw r>uclealf 
programma OOol kuc.nen nemen_ Deze kennos on kunde Wtlrd! :m veel mogeliJk op ;;<lol gehouden, 
zodal nat nucleaire programma op "der liJMlip kan worden gereactiVeerd In de huidige srtual1e 
(voornamelijk de van ~<ment Z<jnde sancties) wordt echter aaogenomen. dat Irak n'el in •taal is Oll 
korte termijn ""''nucleaire wapens to besch<kkM Als alle sancties tegen Irak ziJn opgeheven 
hee~ tra~ "'ti tot zeveo jaar rood1g om eeo Slmpel kernwapen te ontwikkelen. lft llet gevat .:lat tr>' 
nu over ""ldo<mde spl1~stof zet beseMJt.en, l>ijvoorbeeld dOor illegale leveraft ties, •• Irak 1n <laat 
een simpel ~emwapen te ontwikkelon binnen één I*'' 
Er ZFjn !Ol nu loe geen aan-w•Jz•ngen dat Irak rmmenleel rad1ologiS<Ile wa,..ns bez1t en productie 
van radoo!Oglsclle wapens nastreeft Ir· hel verleden probeerde ltal< deze wapens te ontwik~elen 
door :orkonoum Ie bestralen en dit als radiologisch wapen te get>rulkon IraK \\rilde mei dit wapen 
san mog.sll)kQ batrll!"' opwerpen 109"" VIjandoliJke lft>!'~on: ~""' "!.':'~!W~.!!'re[!J.fi\1!2>!~ Je_ 
~n .. Ecllter ,. ol>lda~oHt.--wapon--lnetfiCiènt"ble"o'·";.;,""",; k"nnen :och goeêf besct1ermen ,.._ 
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gen fOiljoactreve besmettirq) en zon~er nuc<earre tochnocr .... rn ootwlkileld, Men I ral< ~• vardetE 
on!IW<kelrng van ~11 wapen gestaakt 
Niettemin moet Irak rn slaat worden geael>l dergelrjke war>e"' relallel makkelijk te kunnon pmdu 
"'""" Irak \>e$ch1M daartoe nog •taeds """'voldoende kenn>S 
Kort samengevat kan worden gesteld dal. 
- Irak momenteet geen faciOleiten ~ez,t d1e de oapacdell hebben \'OOr produclle (binnen een rede 
lrtka ternutn) van een voldoende hoeveelheid s~l'tlstofVODt nucleair€ wapens, 
- trok een aantal wen nod'J heeft om voldoende spirtlstof la produceren rndren hol land rn vo~ 
doende male wordt ondeOlleund door buitenlandse fmna's, 
-Irak rn staairs ee11 Slmpel nucleair wapen te ontW<kkelen binnen één Jaar rnd•en hetland over 
V<lldoende splr;tstaf zal besoi1J!<ken. 
-Irak in staatrszonder gmts problemen en'" kMe tij<! een rM«>IogJ<J:I1 wapen rcrude radrologr
cal dovrce") te ontw;kkaten 

) Dreiging van Biologische Wapen• 
Aangenome" wordt dat l"t. een Oeel v'n ZIJn biologiWre wap•n~<ogramma aan UNSCOM· 
rnsp•cties heeft welen te onllrekken_ Ket is zelf• mogelijk dat Irak nog over een re5lant •~rtdmld
dolen besohrkl De kwaMte;t mi echter zodanig zrtn teruggolop!lll dat van een eHeo~ove rnzet 
nauwsl!j~ sprake kan Zljn Belangritkar dan do besChl~bare stn1dmrddeJen ecllrer ZIJn do produc· 
~emJddolen waarmoe """'" sllitdmrddeten kunnen wor<len gepm~uoeerd. t.-ak wrndt rn S1aa\ ge
aehl de productre Vi'ln ZJjn drverse biojog.,clle slritdmrddolon binnon eon aantal maanden te her
vatton on een strategi•J:I1 l>elangiiJI<e nooveolheid te pro~ucoron_ Irak kan met zeko<t>e•d bioi<>;JI· 
scl1e slrljdmid<j<>lon prOO""""'" van hot type Ricln, Mtrax en Boluliome. Deze mrddelen kunnen 
"' óe testaantie faoil>le>len werden geproduceerd mot gebrtJ'kmakJ%1 van t.eslaanóe grondst<lffen 
on urtruslrng_ Ket inzetten van de<e strijdmiddelen door m.ddel van ballistrsche rak.ott.n met een 
eenvoudige brotogiscna kop Is burlongewoon moa,lt]'. omdat een grote k.ans bestaat. dal hot me
relldeel van het slritdmrddel OOor iMtag zal wordon vernietigd Aos het slntdmrddel <Ie rnslag zat 
overleven dan kan een r<>latlof Klo.n gabr.O wordan ~esmel 
Kort samengevat kan worden gesteld dat; 
- lolk ., .. ".ChiJOI"k een téOiaot aan brologrsohe S1"jdmJddélen Me~ behouden met een ""'"ge
reduceerde we'"lng • 
. "•k in staat word\ geooht om o~ "'"""'schaal de productle van btologtsche sk•jdmddelen te 
herwlten 

-, Dreiging van Chern<sc~e Wapen~ 
Do UNSCOM~nopectéuts hebben halverwege jaren n09onug er op toegez>en Oat oan zo<>r grote 
hoeveelheld rnemtscl1e slnj<jmrddel rn l<af< werd vernietigd_ Brj de vem<etigde cherrusche s>rltd· 
mlddolen woren tmder andoren '"n""'9assen Sarln (GR, Gf), strtjdmiddel Tabun (OA) on blat€n 
veroorzakende strltdmrddelen Verder werden ook durzenden .tregluigOOmm~n. arlillerre grana
len. Millene ral<elten en cMmosohe l<appon VODt b<ol!istGohe raKenen vemretlgd_ 
Nietlemin moel'"""" woroen urlgegaan dat Irak over anlga nonderden tonnen chemische stllld
rnidd~l kan beschil<ken. Re""nte gagovens over de .. rn~nstelllng en <walttelt van dil ársenaal, 
overg<>blaven "'' de pe<'!Ode van vll6i de GolfOorlOg. zi1n n•et Iloschikbaar Of Ir.< dit a"enaal 
heeft weton aon te vullen met .-ecente productreis eveneens nier bekend ~ard@re rnschatlrngon 
gingen url Vi'ln ca. 600 ton strijdmiddelen Irak bez,t ook de kennis om e<>n eenvoud•ge J:11em•sohe 
kop op een ballrstrsche raket te mootoren ofschoon eon "ffectJVIte•t van zo'n wapen beperkt is Brj 
de mslag zat hot chemische slrrjdmrddel on omvangnjke mate wor<len verni•ltrgd. De groolsto be
d<o•glng gaat url v~n Irakese kenniS"" kunde om Millerio g<anat<n en raketten te kunnen prod"' 
ceren mat chemrscM strijdmiddelen 
Kort samengeval kan W<Jróen çe5leld dat: 
- IraK waa.-schttnlitk over straoegi$<M MevBelh~ld ohert11sche Wijdmiddelen t>escrukt zoals VX, 
GF on mosterdgas, 
- g~zran Oe ~esohikbare kennrs on kunde lral< in staat moeo """d•n gead\1 de prOOuetie ""n 
chemische strijdmiddelan relatie! makkelijk Ie kunnen hoOJatffin_ 
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Dreiging van Sallialischo Rak-n 
Na do Golfootlog hebben de UNSCOM·inspe<:leurs er op toegezien dat alles wat botre~ ballisl 
echo rn!<etten \Oln hel SCUD·typ• wat nrel dom de O<Ktagshandelingen was '"'"'eUgd. alsoo 
V<Oroletigd wetd. Kel1S echter aannemelijk dat tra!< een onbekend aantal ra!;etten voor de UN~ 
COM·1nspecteurs heelt weten te verbergen (bljvoor!Jeeld aangetoond """'cl>'l tussen ~terscllote 
raketlen en 'ern1eUgde taketien en in het bezit Zijnde """'de oorlog) om deze ~ ind1eo mogelijk 
1n te lelten In eon noodsituatie In deze zin bliJft er spmke van een potentiele dreiging. 
Conform VN·r.,.olutles is Irak geoafioofd Oll<lr korteafstandoral<elten te !>c<;chikken In dil kad< 
ontwikke~ ltok twee systemen voot vaste en vloeibare brandstof met eon orrtwetpbereik '"" 15 
km Het pr~.".;re doel van deze p"'!Jramma"s lijkt vooral het beilood van Kennis en e>pertise o 
het gebled van tlaiiiStlsohe <al<ettsn Irak besch1kl ovsr enl<ole onderroeks· en ontWikkelcontr 
waar tests en productre piM!sv;nd<ln. Eollter. ondurdeltjk is in hooverre Irak in staat 15 om op kort< 
term•Jn "itn P"'!Jramma"> voor middellangealstandsrako~en (botolk 1 OOD- 3 000 km) !e ho,.,at 
ton. tmrnero. de amvangn;ke steun aan de Iraakse rakotpro<)ramrna's m de jaren vóór d~ Goll 
oo~og is weggevallen Alleen wanneer relevante VN·sanct1es niet mee• """ kracht zoodon zl,n 
wordt I'"' ;" s:"at yeacOI on: met ourtonlantlse bolo 1n VIJf tol zeven Jaar een '"'"' m~t een bereil 
van 1 000 km !e kunnen ontwikkelen Oaarom probeert l"'k ondanks de'"""''"'· met mee• dar 
500 bui!enlano,., fitma"s clandestien te onderhandelen. om 2JJ betangnjke raketonderdélen ~ 
bemacht19•n 
Kort samengevet Kan wmden gesteld del; 
• Irak waatschrfn~;k. een ~stant van ongevt>er oen dozijn ai·Hussem ballistische taketien bez11. 
· Irak 1n staat IS O• ~wole ttansportvrertuigen om l!l bou~n in lanc:errngplatfmms voor t>allisn 
sche raketien 

... } Sooordollng 
De d•e~gmg d1e momenteel vaou1t Irak urtgaat " voornamelijk de Irakese kenniS en kur>dè op het 
geb1M van masoavern.,tiglngswapons flat Sadam-r<>glme l>eeft rn hel vé~eden oo~ bowszen 
dat het 1nzotten 'an ch<>miSch!! striJdmiddelen on ballistische rakétten tegen een t<>genstander 
oon reéle op~e is. 
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