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ONTWAPENING OVER MILITAIRE INTERVENTIE
DE ROL VAN DE OPCW IN DE ELIMINATIE VAN
CHEMISCHE WAPENS IN SYRIË

TAKEN VAN DE OPCW IN SYRIË


Onderzoek naar het gebruik van CW in Syrië


In het kader van het onderzoeksmechanisme van de VN SecretarisGeneraal








Voor Syrië toetrad tot de CWC (september 2013)

Autonoom onderzoek naar het gebruik van CW in Syrië als
verdragspartij
Onderzoek naar de verantwoordelijkheid voor chemische aanvallen in
samenwerking met de VN (Joint Investigative Mechanism – JIM)

Ontmanteling van Syrië’s CW capaciteit






Toezicht op evacuatie CW uit Syrië en hun vernietiging
Toezicht op destructie installaties en munities
Verificatie van Syrië’s verklaringen
Samenwerking met VN voor evacuatie CW; OPCW thans autonoom

ONDERZOEK NAAR GEBRUIK CW


Ondersteuning van VN missie (augustus 2013)







Leiding bij VN Secretaris-Generaal
Technisch Secretariaat (TS) OPCW leverde technische expertise in het veld en bij analyse stalen (cf. WHO)
Rapportering aan Veiligheidsraad
Gebruik van o.m. sarin in Ghouta bevestigd

Autonoom onderzoek






Herhaalde beschuldigingen over gebruik van chloor in 2014 en 2015; mosterd gas (HS) in 2015
Fact-Finding Mission (FFM) onder verantwoordelijkheid en leiding van de OPCW Directeur-Generaal
2014: 3 rapporten bevestigden gebruik chloor → veroordeling door Uitvoerende Raad (februari 2015) en de
VN Veiligheidsraad (maart 2015)
Oktober 2015:







2 rapporten bevestigden gebruik chloor en HS → veroordeling door Uitvoerende Raad (november 2015)
1 voorlopig rapport vond geen bewijs van gebruik toxische substanties tegen regeringstroepen; onderzoek lopende

OPCW legt geen verantwoordelijkheden vast; rapporten gaan naar VN Veiligheidsraad

Participatie in JIM





JIM door Veiligheidsraad opgericht in augustus 2015 – Resolutie 2235
Doel is criminele verantwoordelijkheid voor gebruik CW te bepalen
OPCW TS levert expertise en analytische ondersteuning, maar speelt geen rol in bepaling van
verantwoordelijkheden

DE SYRISCHE CHLOORBOM

DE ONTWAPENINGSOPDRACHTEN


Verplichte verklaringen door Syrië






CW voorraden (agentia, munities, speciale uitrusting voor CW)
CW-relevante infrastructuur (productie- & opslagplaatsen en verwante uitrusting)
Geschiedenis van CW programma’s sinds 1 januari 1946
In geval van Syrië: bijkomende informatie inzake CW vernietigingsoperaties voor toetreding to
CWC om een basislijn te hebben voor evaluatie wapenvoorraden



TS verifieert verklaringen, lost anomalieën op en verzoekt amendementen op
verklaringen indien nodig



OPCW activiteiten in het veld



Inspectie productie- & opslagplaatsen
Toezicht op





Evacuatie HS & precursoren uit Syrisch territorium
Vernietiging van uitrusting en installaties
Neutralisatie chemicaliën op Cape Ray in Middellandse Zee
Vernietiging afvoerstoffen in Finland, Duitsland, VK & VS

HUIDIGE TOESTAND


Destructie





Alle door Syrië verklaarde CW vernietigd onder TS toezicht
Van precursoren moet nog 0,9% vernietigd worden; allicht voor eind 2015
Alle afvoervloeistoffen vernietigd
11 van de 12 voormalige productie-installaties vernietigd







Verificatie











5 ondergrondse structuren
6 vliegtuighangars
1 vliegtuighangar ontoegankelijk wegens gevechten

Problematisch door gebrek aan documentie of Syrische onwil dergelijke documenten
over te maken
Belangrijke anomalieën tussen Syrische verklaringen en bevindingen inspecteurs
Afbraakproducten van zenuwagentia gevonden op onverwachte plaatsen
Vernietiging HS in voorjaar 2013 door Syrië bevestigd, maar onmogelijk om
gerapporteerde vernietigde hoeveelheden te bevestigen

Gebruik CW door Syrië en ISIL gaat door
Syrië ontkent formeel dat het ooit CW heeft gebruikt (30 november 2015)
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