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2.2 IRAK 

2.2.1 ( Der<l<>ropportagevon Hool\; UNMOVlC 
Op 14 februari hoolt het hoofd van UNMOYIC. Hans Blix. ziJn derde rapport met l>atrekk1ng 
tol Iraakse massavem1o~g1ngswapen• on overbronglngsm.ddolen aan de Yelngheldsraad 
wn ~e VN "'illellraohl 
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-<hokbaar i> voor de 1nopecteurn, moet h1er oi9en onderzoek naar wordon gedaan en !>et 
bewijs voor wmUe11 gele>~e<el. 
Blix geeft aan dat de lraekse veiklaring van 7 deoemDer 2002 (opga"" status van alle 
progr&fl\ma'• op het gebled van massovomLellglngowapens) mlssà11an wel het grootste 
prolole<>rn ver~Egenwoord•gt De~ lrnakse opgave h ... ft n1et de i>Bw<Jzen geleverd voor do 
antwoor<len op openslaande vragon. On<l..werpan als (de status van de programma's 
be-nde) aothrax, het ..,nuwgao VX en lange alslandsraketten moeten serleuo worde11 
gonomen <foor Irak in plaats'lan <lat 6eze onderwerpen worden genegeerd. 
In de pro~latie van 27 januan was al door Sllx gesteld dat de Al Samoud en de Al Fatah 
ral<e!!an boJ proo~ancenngoo afstanden hebben afgelegd v•m 183 respectlevellj< 161 l<m eo 
dal OeZ<> u1lgaan l>ovan hot door de VN toog..t;>M befelk van 150 km. Een team van 
expe~• heéft 1nmiddofs vastgesteld dot do Al Samoucl 2 het \Oêgostana bere1k kan 
overoohnjden eo dat voor de Al fatoh n•dor ondena~k h'ernoar noo"-z><OIIjk ,._ 
~ experts l>ebt:En, aldus Blrx hebben ook de gegevens br"hJ-rd betrelfer>!le een rn 
alboLNJ zijnde teotfacillleit voor <al<ottnoto"'n en hebben vastgesteld dat 1>et mogelrjk is om 
ral<etmoiOr<ln mot een gr<>lere •tlNil<raeht dan die van SA-:1/GUIOEUNE m<>tor<on daar I<> 
lesten_ De in het veneden gefmporleerde 3BO SA-2 rakelmotoren zrjn bestemd voor het Al 
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Dezo <apport- won 611X <o rn \IOOrzlchtlgor Oowoordlngen geoteld dan <ie preoentatoe ven 27 
januan. De loon rs ~mat<gd_ Hrj laot zrch redelijk positiel uit over de medewerking dre de 
inopeoteuro kfljgon. Slix had lot In leder 9"'fl'l14 februan de tijd ge'""gon om op ê<>n aanlat 
openotaande vragen antwoorden te krijgen. Antwoorden op onJu"!e. onvolledrge of 
onfbtek&ndo wogon zijn'" ook nu niot Er " in dat opzrcl1t geen •proke """ een wezenliJk• 
woruilga"li UNMOVIC heelt geen o-.MLiigend t>ewijo gevonden dat t.-.k nog over 
ma .. avemletlog•""'P""' beocMt; do •smoJrin~ rplrf is nog nóej_g~vQndon. Wol zijn grol<> 
h<JeV!'etho<jon 1\nthr.o<, zenUWgas VX en rBI<ët!en "zoel<" ·~ Or ZIJn- rakelten gobouwd en 
gatest die vertoóen «in 
Zoals bokend, 1\ad VS mlnBUZ. Powell op 51ebruan een rede1100rlng voor de 
Verlrghei<ls111ad van de VN gehouden om het n<>drge ·oewrjs" te presenteren dat 1.-.k nlel 
me<>Werkt oon het inopootrereglmè on goen actr""" ondersteunir>g "orleenl aan d,. 
mspectios Hrerurt JS onder moer durdeliJk geworó~n dat Irak rn het vertedon brologJsoho 
wapen• heof! geprodureerd en geen !»WIJ• hooft OV<!rhandigd dot al ae." wapens vernretgd 
<iJn De VS Oeoolükt over inlormalio """'eon succasvolle "weopaniöin!f """Anthrax, 
botul<num. elloooxln. oono ~n orulore brologisçhe etrljdmiddelen Irak hee~ noo<laangege""n 
over welke cltomrsdle wapens (mosterdgoe, VX :tenUWgos) het land beschrk~ De VS 
besc11rlrt """' bewrJzen voor het bezit en verplaa\omg van deze wapens 
Er %i)n pogrngen ged""n om • Unmanned AeriaJ VefucieS' (UAVl van het t)ll>O Musaraya met 

een bereik van 51JD km rn te zetten; deze UAV"s zouden kunnon worden rng~ l8i1 behoeve, ·---
; van de verapreidmg v~n ohemlsoll~~ brol.oS.I~;!J~rJa~~P'"-I!l"JI.~9.Qfoaloog..g"""o~ 
-· ·.~ll.!t!l.i!daam:l'JO!iii""IJ'i0$1\l<illë'""d\iiijnon-nl~!h' OD'-variant be:zJI; te'l<>n• ti)n er 
• t>ewrjzoon dat hol be«!•k van korte afs!ond ballistisohe raketien ,. vergroot en urlgaat bolt<ln 
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het toogeotane bore1k van 150 km De MIVD gaat er vanu1t ~ol de ondorbouwing IS 
geb.,.eerd op harde le~en en er 9'*" sprake i$ van gemanrpuleerd matenaal 
Feilolijk b .. taot or nog ondul<lelijldle1d over hot bestaan van in totaal taohttg Al Huose.n 
raketten met een berelil van 650 km Internallonaai wordt aangenomen dot Irak waorsdlojnlitil 
n<>;~ {rUim) een doz1jn vao deore ballis!Csohe raketten bezit Er zun aanwizingen dat er nog 
twse lancoennrich!Olllen inreilioor ziJn 

Op de dag van de presentalle van Bllx aan de VN heeft prMI<Iont Sa<ldam Hossso1n oon 
clecreet ultgovaardigd dat de <»f\Siruotle en lmpo~ von mas .. vemleliging,..openo verbiedt. 
Hoermee geeft hij uitvoenng aan loon van de voorwaarden waaraan trok moet voldoen_ Hu gal 
or I@Vt!no negrnaalo bij aan d019elï~• wopeno ook thans niet te bezitte,, 
..,econotudeord moot wortJan dat Sa<ldam H"""ooln steeds ... n beotjo moar n>et volledtg 
m-rkt met Oei VN-I".pootioreglme. Irak heef! nog het nod1ge uö te leggen Er" 1n d~ 
praktijk nog ot""do sprake v•n miSiet<ling en tegenw•"'""'l· H1er<loor ko>nt het l=ke• 
bewmd absoluut Ofl\loldoo- tegemoet aan de doeletelllng van resolutie 1441, te weten 
ontwapening en volledige medewerking aan do iMpectio$""" lrok. Frankrijk hM!t de datum 
van 14 maart genoemd voor het u~brengen van een volgende rapportage. In Gr<>ot-Brillannie 
is de Oatum van 28 februari h1e01oor genoemd O.er de \IOjzo van voo~gang zal oog veel 
1nlemat1001aal dlploma~k olt<!lt\og moel"" pla.,.•inden. 
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