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2.1 IRAK 

Vanol 1 ~~1. toen door middel vtm VN·",solult<l 6e7 Irak word opgeJogd opgave to doen vatJ 
de voorhanO&n ")nde ,..,".•avoml.otiging•wepei\e en tangeafstandoraketten en deze, opgave 
te loten Oontrol....,n door UNSCOM en het tAEA, h...tr. l"'k niet werl<el1ji< lf"Oocepteerd dat 
het land in d1t op.,cht moest ontwapenen Dat gol<it <>Ok no~ vandaag do dag. Bli:< stelt dat in 
pJaot •• Van 8•n P""""' van "decloro ond ""'nr:l' mogelijk te maken, Irak v=~toppertje •peelt. 
~n· ~ejl~ bij d~ hu1di~e inep<>etieo is dat o.ordor UNSCOM grote hoeveelheden 
oli'.'rri,.óh~ !'1'P}m• alom- uiTgebreide produ01ieloOillteMn voor biologische wapono hoa~ 
~nnen vsmieliilen Do a~ozlenll)ke lnln1otrcrWJur voor het nuCleaire pro~ramma van Irak 
Wérd door hat IA~A vemlel;gd en epldtotorlen werden urt Irak afgevoerd 

Een dr1etal vragen lloudt UNMOVtC IMne bezi;r 
• flo-1 niet opgegeven moooavemioltgln~~~~~H.!.'VM voor 1 991 zijn nog """""""'9 en 

bruikbaar" · -

• Z•in maeoa...,mietlgingswapeno geprodue>lerd n• 1998 (9"dwongen ve.U.k UNSCOM) 
on, '"JO, waar bestaal die prO<Iuctle den u1t? 

o Hoe ~en worden voorl<omon dat Irak 1n de lo<>Komot opnieuw overgaat tal de productie 
ven masoavern;el'glngswapeno'> 

Nadat Irak op 16 soptembar ~!102 ekkoord w,.. 9'9"'"" met hO<VOMI~ van ~o inspectieS 
weró op 8 november 2002 resolutie 1441 aangonomon di<! van Irak onmiddelliJke, 
onvoorwaardelijke en aclleve medewerl<in~ .,.n <je 1nspeaties verlangde EJiix •telt dat Irak 
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aanwezigheid """ lra~eoe offic<als te willen pralen mot do in•pect..tn 1\etfleen een open 
gedach!swissellng nagenoeg uöoluö. 
In zltn 'SWte of the Union' ondecslreopt<> de Ame!l~aanso pre01den! de fao<o de Zl..".,.ljzo 
v.n Sli< Saddam Haesoe1n heelt tot op heden geen a!Ooeorte aotmord gegeven op vragen 
naar ds status I verbl1ifplaa!s van door Irak gepmduoee<da masoa\lernteligtngOI•apens_ In 
een offiCl~le, lrak~o reoct1e word"""""""" naar urtspo-aken van UNSCOM, het IAEA en 
ze~s van e>·proo<lont c•nton dal lrekese prog'On'lma's voor de produolJe van 
mas•avormetJgillgswapens Waren -ndigd en dal tra!< r>agenoeg alle lterpli<:htlngen was 
nagekomen Ook gebrek aO!l m&Oeweliong met UNMOVIC werd ten stelltgsto ootl<end 

Men heeft af 
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preotdent 
w@ken dan 1 

1 1 te voldoen aan de 
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Vrogen enlol opmerking"'> ovor de 1ni>ourl van d1! INTSUM rioOten aan 
MIVDICIU. 

Vro>gen entor opme.klr-gen over de adreosenng '"'" d<t INTSUM r~ohten oan 
Aocollll'!monage. CO/KMIKiuiKll • · • , · · -
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