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DCBC briefing woe11sdag 27 november 2002 
Afgeslo1en op 2706DDZ NOV W 

Stoluo OI'$Onool bolll$tlsohé rak..tten 
De huidige slalus van het Iraakse arsenool van ball,.hsche ra~etten IS moelliJk weer te 9""""· 
zeker niet wat belrelt aantalton en opecat,onoto "'zetbaarOeid. Het vermoeden bestaat dat lrBk 
een aantal 1\.L HLJSSEIN ral<ellen Ier besch1kkmg heeft {12-20 stukS) bewi]Z<ln zrjn h1er echte< 
n1ét voor De betrouwboarhel<J an operationele gereedheld van deze ra•atten wordt la<>g •nge
schat, mede d9or dé lar19e ~riç_>cje_ ~an '?("'lag en hel _ontbreken van mL<ci>lln M status van oo· 
derhoud ·, - - · ... ~-
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Na~ot de AL HUSSEIN kan Irak mogeliJk beschikken over de AL SAMOUD korte afslandsrakot. 
Onder de huidige VN re5ollulie os !>et Irak namelijk toegestaan om ballistische raketten Ie on>Nik
kelen met een bereUc 101150 km. Oe afg<Oopen jaren Is lm&; Intensief bezig 9"""'••1 om daar 10-
wmng aao Ie geven, waarbtj Irak &en rakel hee~ ontwikkeld op basrs van l'l<>e1bare rakel brand
•lof en bezig is een rakel te ontwikl<eien op basis van vaste brandstof Het vloeibare brandSlot 
prog<amma slaat bekend onder de naam AL SAMOUD . 
• 

_ __ ___ , _ ' Daarnaast bestaat hel vermoe· 
den dat binoen dol progmrnma gewerkt wordt aan de doorontw1Kl<OI1ng en verbateling van onder
Gelen voor de AL HUSSEIN 

~f;.,.,~:~~ramma staat bekend onder de """"! __ Ab~~~!:1P,q. _-2~[_ ~U~oramma 1s """' 

I BO<><>Tdelloig 
Do potentiêle Da!U,~O<he drei<}IOS VMU" Irak wo«tl mom0<1teoL go,..,rmd door de AL HOUSSEIN 
en Al BAMOUD raketten. De Al HOUSSEIN is oen verloogde SS-1CISCUD B met een geredu
ceerde lading waarvan onbekend Is h"""""l van deze mk-n I ral< tor heschlkkO!g hoeft en of 
deze n<>g Dj>eratlon~ lnzelb8ar zl)<l_ D<! AL SAMOI.JD ts ee<1 verkleimie SCUD 6. wa.arvon .,...._ 
genornen wordt dal za oporat1oneel ZIJn en overgedragon aan do lraak.., slrijdkr.!ohten . 

...... . -· "·-
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