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_ Ootdo rawortoge van Hoofd UNMOVIC 

Op 14 fellruari hoolt het hoofd van UNMOVlC, Kans Blix, zijn derde rapport mot betrekking tot 
lraa<se massavemietigirigswapens on overbrengingsmiddek.n aan Oe Vejl1ghe1dsraad van de VN 
uitgebracht. 
B~• sten In ziJn rapportage <lat..,., regionaal UNMOVIC-ksntoo: '" Mosul (Noor<l-lrak)lnmlddel!; 
operalioneel tS 0>1 dat plannen voor een soortgeliJk kantoor in Ba.,ah '" ontwikkelmg Zijn. Hel 
aanlal Iraakse "oppa""e~ per t,-,.pe<teur 10 1nmMldels na tmo'leg teruggebracht van 5:1 """' 
ongeV&et 1:1. De inmidóels in totaal meer dan 400 inspecti"" bij ruim 300 IOCBlies b1j voel ver
sol>illende ii\Sie~i"'"" <!oor geheel Irak. zijn roodervooraankondiging uitgevoerd en bijna zondor 
ullzorldering werd S<1ol toegang ••rleend, Bli< stelt dan OOI< dat- :roals eerder geronstaleerd op 
27 januan- <le mM",...rkitlg bij het inopoo!Leprooos goed is. Er ziJn naar ZIJn rnen1ng 9""" over
Euig•M• bewlrten dolvoorot bekend was dat de onspeeteuro tn Mr.tocht "'-'JdM JJ~. 
BlJ olla locaUos J,o ook vOOr 1998 ZIJn ge1nspe<teerd, ZJJn d• twnmai1ge en llut<ltge funcltes van 
de gebo"'""n vergolelcen. Er :ljn ondermeer monsters genomen, gesprekken g""<lel"<" met aar.. 
wezig personeel"""' vroegere en hulcll!)<! aclivile1\en en op een aanlal sites werd "gt<>umJ. 
penotrating ·radar gebruilll om ondergroodse strm;turen te bezien op verborgen maten""'- Van 
do moor dan 2(l(lgenomen cl1emi5che on ruim 100 biologische ml)!1slers Is lnmlddeis driekwart 
geanalyseam, de rosullatan daarvan zijn on ova,.,onslemmlng met de lfllakse declaratlas 
Oe "''eiste medewerkllliJ houdt volgons Blrx ochter meer in dan t>el openen"'" deuren. In roso
lutlo 144 I W(l(dl een onmidd~lijke. O<Woo....,aardélrjke "" act1evo b1jdrago van l"'k ll<lrlangd om 
bestaande vragen """' ontwapening op "' lossen In de hu1drge siiiJetie zou men verwachten dat 
Irak daar oo!; naar :wu l>on~eten, al~us Slix. De inhoudelljl«o med-1ng O'i do rnspeo\ios stemt 
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•• 
~ geliJk aan die door UNSCOM werden gevolgd. Hrj slool<ijn botoog als lt<)lgl at· "Als Irak tn 1991 

had ingestemd in de noM".kolr)ko sameowerklng, dan 1\ad de fase van ontwapening oMer ,... 
solutro 667 kOlt kunoon liJn on eon decenmum van sancl!eS !100 •oorl<omen kunnon worden 
Var>daag, dlie moanOen na de aarwaarding van resoll)l•• 1441, >Ou do pe"ode van ontwa~ning 
dOOf inspectieS nog steeds kort +<unoen zijn "" aan 1mmadlale, acllve and uncMdiliona/ OO(ipt>
mlion' met UNMOVIC en 11\EA tegernO<t gekomen wordt" . 

.• Beoordeling 
U""e rappor!a!Je """ Bl~>-is m voorzlt:ntiger bewoordrngen gesteld Oan do presentatle van Zl 
januari_ D<t toon is gomatrgd. f-lij laat <ocl1 re<!e~)k pos1~of urt O'lar <ie modiiWerkrng d~ de tMpao
teu"' lcrijgen. Bilx Md tot rn ieder geval 14 febroari de ~)d gelm>gon om op""" aantal OpenSlaan· 
de vmgen antwoorden te krljgen. Antwoorden op onju .. te, onvolled~ of Mt....,~ende opgaven 
zijn er ooi: nu nl•l Er is rn dat op;:lcht geen spra~e van een wezenlij<e IIOOIUitgang UNMOVIC 
heelt geen ovartcri>'end bewijS ~avonden dat lr>k nog o•ter massovem.,llnQ<W~WI<S besch1Xt; de 
"smokmg gu;r IS nog mei gevonden Wel zijn grote hoevoelheden Aothra><. zenuwgas VX on ra. 
ketten "zo~<:.~D er ZIJn raketten ~ebouwd en getest dre verl>o~~Q zi.[n~ . .,~, __ 

~Up o,;-rnv~Ar> do Jlf"S"Oiatie von 611X aan de VN neefl p~•i<:lent Saddam li<><>o..,ln ""'" dooreet 
uitgevaardigd dal do conotnJd1e en 1mport van rnassavem1e~gingowspens vetbiedt. H<ermee 
geeH hij uilvoering aan één van de voorwaardon "'"""'"" t"'k moet voldoen. H1j g<>f er tevens 
nogmaals bij aan dergelijko wapens ooK thans niette bez~le<l. 
Geoonc:IOO!>erd moot wor~en dat S..ddam Hoesse1n steeds een beetje m.ar niet volledig mee
we<kt met MI VN-inspoctiereglmo. Irak l>ooft nog het """'9" <littologgon. Er is In de praklijk nog 
steeels "l!."'l<'! ""-" m<m!~!ng ~n tegenwe<l<tng. Hlertloor kOmt het tOlal(se bewind al>Soluu,r O!WOI· 
d_o9ri.i:l<l '><9~rr>:>el aan.de doolst.lllr.g ven resolut"' 1441, te wst.n milwapening en volledoge me
d!OW6II<ing aan ~e Inspeelies van IraK Franknjk hoeft do datum van 14 maan genoemd voor het 
u~brengen van een volgende rapporlage. In Groot-Bnttannié i• de daloo'l """ 28 februari h•ONoor 
genoemd. OV€r Oe wijze van voongang zal nog IMlOI intematlonaol diplomabek overleg mooie<~ 
pJaatsvlndcn 
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