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Op missie naar Mars
we te n s ch a p 17

Na een grijze start breekt morgen de zon in de loop van
de ochtend op steeds meer plekken door. Maxima van
12 tot 16 graden. Donderdag tot en met zondag: zonnig
herfstweer, rond 13 graden. Weeroverzicht: pagina 35

16 Z a ch t

B
E

LG
IË

 &
 L

U
XE

M
B

U
R

G
 €

2
,5

0Inhoud 44 pagina’s
Binnenland 6-8 B u i te n l a n d
9 - 11 Het Grote Verhaal 12-13 Opinie 14-15 We te n s ch a p
17 C u l tu u r 18-19 Economie 21-25 B e u r ze n 26-27 S p o rt
29 Fa m i l i e b e ri ch te n 30-31 Media 32-35 Film 1- 16

˚C

4
49%
Bespaar tot

Ga naar nrc.nl/abo

Film
e l ke
wo e n s d a g

V O O R I N T E L L I G E N T E O P T I M I S T E NO O R  I N T E L L I G E N T E  O P T I M I S T E N

Donderdag 10 november
bij de krant: Ode-bijlage

over duurzame mobiliteit
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Door onze correspondent
Bas Mesters
Rome. De Italiaanse premier B er-
lusconi treedt over enkele weken af,
direct na de parlementaire goed-
keuring van het door Europa geëiste
hervormingspakket. Dat heeft hij
gisteravond beloofd aan president
Napolitano. Eerder op de middag
verloor hij zijn meerderheid in het
Huis van Afgevaardigden.

In een stemming over de jaarreke-
ning 2010 kreeg hij maar 308 van 630
parlementariërs achter zich. 321 Ka-
merleden onthielden zich. De uit-
slag werd gezien als motie van wan-
trouwen. Berlusconi zag zich ge-
dwongen naar de president te gaan
om zijn aftreden aan te kondigen.
„Nadat de hervormingswet is aange-
nomen volgt mijn ontslag, zodat het
staatshoofd de consultatieronde
kan openen en kan beslissen over de
toekomst”, zei hij gisteravond.

Oppositieleider Pierluigi Bersani
sprak van een „keerpunt”. „Nu kun-
nen we met het oog op de ernstige si-
tuatie een nieuwe fase openen.”

President Napolitano zal na het
aftreden van Berlusconi onderzoe-
ken of een brede nationale over-
gangsregering mogelijk is. Die zou
dan de pijnlijke, door Europa ge-
vraagde hervormingen en een nieu-
we kieswet moeten realiseren.
Meest genoemde kandidaat-pre-
mier van zo’n overgangskabinet is
de oud-eurocommissaris Mario
Monti. Hij geniet internationaal en
nationaal veel vertrouwen en staat
boven de partijen. Berlusconi ge-
looft niet in een nationaal over-
gangskabinet. „Ik zie maar één mo-
gelijkheid: nieuwe verkiezingen.
Het parlement is verlamd.”

B e rl u s c o n i ’s langste dag: pagina 9

Harde aanwijzingen IAEA
dat Iran atoombom bouwt
Door onze redacteur
Karel Knip
Rotterdam. Er is geen twijfel mo-
gelijk: Iran ontwikkelt een atoom-
bom. Die conclusie valt te trekken uit
de speciale Annex die atoomenergie-
agentschap IAEA heeft toegevoegd
aan een regulier inspectierapport
over Iran dat gisteren uitkwam.

Niet eerder sinds de IAEA in 2002
over de nucleaire ontwikkelingen in
Iran begon te rapporteren, heeft de
organisatie zich in zulke onver-
bloemde bewoordingen uitgespro-
ken. De annex van 12 pagina’s beves-
tigt volledig de berichten die eerder
waren uitgelekt naar The Washington
Po s t : Iran heeft ingezet op de ontwik-
keling van een zogenoemde implo-
siebom met hoogverrijkt uranium
als kern. Destijds probeerde ook het
Irak van Saddam Hussein een derge-
lijke bom te ontwikkelen.

In lange opsommingen noemt de
IAEA de aanwijzingen die volgens
haar de militaire bedoelingen van
Iran aantonen of aannemelijk ma-
ken. Ze roepen sterke herinneringen

op aan de IAEA-documenten die
(achteraf, na de eerste Golfoorlog) de
bedoelingen van Irak blootlegden.

Een belangrijk verschil is dat er de-
ze keer veel aanwijzingen komen uit
het buitenland. Meer dan tien niet
met name genoemde landen hebben
de IAEA informatie gegeven over ac-
tiviteiten en al of niet geslaagde aan-
kopen van nucleair materiaal door
allerlei anonieme Iraniërs.

Speciale aandacht schenkt de
IAEA aan ‘een buitenlands netwerk’
dat Iran zou hebben bijgestaan.
Daarmee is zonder twijfel het net-
werk bedoeld van de Pakistaanse
atoomspion dr. A.Q. Khan dat ook Li-
bië en Noord-Korea bijstond.

Achteraf is komen vast te staan dat
een Zwitsers lid van dit netwerk voor
de CIA is gaan werken. Het netwerk
verschafte Iran blauwdrukken van
een atoombom, zoals het dat eerder
in Libië had gedaan.

Sterke aanwijzingen voor de mili-
taire bedoelingen van Iran ziet de
IAEA – nog steeds – in de zogenoem-
de ‘alleged studies’, een gemengde

partij documenten van meer dan
1.000 pagina’s die het atoomagent-
schap van een derde land ontving. De
documenten, waaronder veel hand-
geschreven brieven, beschrijven ge-
detailleerd plannen en inspannin-
gen van Iran. Iran heeft lange tijd
volgehouden dat het hier een verval-
sing betrof. De IAEA is na uitputtend
forensisch onderzoek van oordeel
dat de documenten echt zijn.

Grote overtuigingskracht gaat ook
uit van de beschrijving van de activi-
teiten van „een buitenlandse kern-
wa p e n e x p e r t ” (een Rus volgens The
Washington Post) die de Iraniërs op
persoonlijke titel veel nucleaire
knowhow verschafte. De IAEA heeft
de betreffende expert persoonlijk te
spreken gekregen.

De IAEA weet vrijwel zeker dat
Iran al proefexplosies nam met een
dummy-kernkop (zonder uranium)
en ook dat raketkoppen geschikt
worden gemaakt voor het transport
van een kernwapen.

In het nieuws: pagina 4-5

Berlusconi: Ik treed af na akkoord over hervorming economie

De Italiaanse premier Silvio Berlusconi, gisteravond na zijn bezoek aan president Giorgio Napolitano. Foto AP
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