
Irak: het grootste corruptieschandaal in de geschiedenis 

In 2003 verloste de ‘vrije wereld’ Irak van het juk van een dictator met 
massavernietigingswapens. De bevolking zou voortaan vrede, welvaart en democratie 
kennen. Achttien jaar later is Irak van de westerse mediaradar verdwenen, maar olierijk Irak 
wordt nog steeds leeggeroofd, wat altijd de échte bedoeling was. Een verpletterende analyse 
van Dirk Adriaensens. 
 

'Een kolonisator laat de kolonie nooit achter in de handen van eerlijke mensen' - Iraaks 
gezegde 

In haar artikel "Irak's eeuw van vernedering in het geglobaliseerde tijdperk", schrijft politiek 
analyste Aneela Shahzad:  

"In mei 2020 kondigde de speciale vertegenwoordiger van de VN-secretaris-generaal 
bij de VN-hulpmissie voor Irak aan dat het armoedecijfer in Irak zou verdubbelen van 
20 tot 40 procent. 'De Iraakse economie zal naar verwachting in 2020 met 9,7 procent 
krimpen ... (en) er zal een vermindering van economische kansen zijn. ' Hoe kan een 
toename van de olieproductie met 350 procent samengaan met een 'vermindering' van 
economische kansen voor het Iraakse volk, voor de mensen wier steden tot ruïnes 
werden gebombardeerd, van Falluja tot Mosoel, meer dan drie miljoen gedood en 
meer dan twee miljoen ontheemd tijdens de oorlog en die de afgelopen vier decennia 
aan ziektes lijden en sterven als gevolg van het tekort aan voedsel en medicijnen.” 

Is het de vloek van hun olievoorraden die het Iraakse volk in deze betreurenswaardige 
toestand heeft gebracht? Of zijn het door de VS geïnstalleerde politieke systeem en 
daarna de Iraanse invloed op de Iraakse politiek de belangrijkste oorzaken voor dit 
onheil, zoals de "naar schatting 239,7 miljard dollar die het land illegaal heeft verlaten 
sinds 2003" en waarnaar momenteel een onderzoek wordt gevraagd door Iraakse 
parlementairen. Het grootste deel van dit geld was inderdaad oliegeld, wat betekent 
dat zowel de olie als de inkomsten uit de olie gemakkelijk uit Irak werden 
weggehaald, waardoor de bevolking zich in deze schrijnende situatie bevindt. "  

In plaats van een‘stralende baken van de democratie’ te worden, stelde Transparency 
International in haar rapport van 16 maart 2005 het volgende: ‘De wederopbouw van het 
naoorlogse Irak dreigt het 'grootste corruptieschandaal in de geschiedenis' te worden. Het is 
waarschijnlijk dat we nog niet de volledige omvang van de corruptie in Irak hebben gezien, 
om de simpele redenen dat veel van de verwachte uitgaven [voor wederopbouw] nog moeten 
beginnen."

Onderstaande analyse probeert een overzicht te geven - hoewel onvolledig - van de 
ongebreidelde corruptie die werd geïmporteerd door de Amerikaanse invasie en 
geoptimaliseerd werd met behulp van de door de VS geïnstalleerde corrupte en fascistoïde 



marionettenregering. Dit is echter slechts één aspect van de totale vernietiging van de Iraakse 
staat.  

Dit is het verhaal van een land dat een ‘mislukte staat’ moest worden, volledig volgens de 
intenties van de imperialistische neoliberale elites in de VS en Groot-Brittannië. Het 
sektarische politieke en neoliberale economische systeem dat ze in Irak hebben geïnstalleerd, 
is totaal en onherstelbaar mislukt.  

De Irakezen noemen de periode na de terugtrekking van de Amerikaanse gevechtstroepen 
“het tweede gezicht van de bezetting” omdat alle neoliberale sektarische wetten die de 
bezetters hebben uitgevaardigd nog steeds van kracht zijn.  

De criminele activiteiten van de bezetters zijn goed gedocumenteerd, werden vaak 
gerapporteerd en geanalyseerd, maar de VS weigeren nog steeds enige verantwoordelijkheid 
of aansprakelijkheid te aanvaarden voor hun grove schendingen van het internationaal 
humanitair recht.  

Het is heel belangrijk dat het echte waargebeurde verhaal van Irak steeds opnieuw wordt 
verteld, tot het deel gaat uitmaken van het collectieve geheugen van de mensheid. Irak dient 
immers als sjabloon voor de vreselijke gevolgen van wat 'humanitaire' imperialistische 
interventies werkelijk betekenen, zoals het geval is voor andere 'humanitaire” 
oorlogsgebieden, van Afghanistan tot Libië.  

"Democratie brengen" is altijd het officiële verhaal, de harde realiteit is echter dood, 
vernietiging, plundering, onderwerping, uitbuiting en onderdrukking. De waarheden over 
corruptie moeten worden gedocumenteerd, uitgelegd en keer op keer herhaald. Vandaar deze 
analyse 

Schrijver, schilder en dichter John Berger schreef op 18 juni 2003 ter ondersteuning van het 
initiaitief voor een Wereldtribunaal over Irak, de grootste onderneming van de wereldwijde 
vredesbeweging ooit:  

“Deze archieven moeten worden bijgehouden want, per definitie, zullen de daders, in 
plaats ze te bewaren, proberen ze te vernietigen. Zij zijn moordenaars van de 
onschuldigen en van de herinnering. Deze rapporten zijn nodig om de groeiende 
oppositie tegen de nieuwe wereldwijde tirannie nog verder te inspireren. De nieuwe 
tirannen, onvergelijkbaar overbewapend, kunnen elke oorlog winnen - zowel militair 
als economisch. Toch verliezen ze de oorlog van de communicatie (zo noemen ze het 
zelf). Ze winnen niet de steun van de publieke opinie in de wereld. Meer en meer 
mensen zeggen NEEN. Uiteindelijk zal dit de ondergang van de tirannie worden. 
Maar, na hoeveel meer tragedies, invasies en aanverwante rampen? Na hoeveel meer 
nieuwe armoede veroorzaakt door de tirannie? Vandaar de urgentie om deze gegevens 
bij te houden, te onthouden, de bewijzen bijeen te brengen, zodat de beschuldigingen 
niet zullen vergeten worden en bekend worden op elk continent. Meer en meer 
mensen zullen NEEN zeggen, want dit is de voorwaarde vandaag om JA te zeggen 
tegen iedereen die vastbesloten is om alles te redden waar we van houden.”  



Het was niet Saddam Hoessein die een cultuur van endemische corruptie introduceerde 

Patrick Cockburn: “Waarom is de corruptie in Irak zo erg? Het simpele antwoord dat 
Irakezen geven is dat "VN-sancties de Iraakse samenleving in de jaren 1990 hebben 
vernietigd en de Amerikanen na 2003 de Iraakse staat hebben vernietigd".  

Patronage op basis van partij, familie of gemeenschap bepaalt nu wie een baan krijgt. Er zijn 
zowel winnaars als verliezers en alles hangt af van de stijgende Iraakse olie-export en hoge 
olieprijzen. "Ik zag maar één keer paniek in het regeringskabinet", zegt een ex-minister 
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iraq-10-years-how-baghdad-became-
city-corruption-8520038.html, "en dat was toen de olieprijs sterk daalde."4 

Natuurlijk was er ook corruptie tijdens het bewind van Saddam, zoals in alle landen over de 
hele wereld, maar veel Irakezen herinneren zich eerder dat, na de verwoestende Amerikaanse 
luchtaanvallen tijdens operatie Desert Storm in 1991, elektriciteitscentrales en andere 
faciliteiten snel werden opgelapt met alleen Iraakse middelen, terwijl, ondanks de 53 miljard 
dollar aan "hulp" voor de "wederopbouw" die sinds de invasie van 2003 werd uitgegeven, 70 
procent van de Irakezen nog altijd geen fatsoenlijke toegang tot drinkwater of elektriciteit 
heeft. Het beschikbare geld verdween in de zakken van buitenlandse aannemers en corrupte 
ambtenaren.  

“Ongeveer 10 procent van de contracten en handelsverrichtingen was corrupt onder Saddam 
Hoessein. Nu is dat ongeveer 95 procent. Vroeger hadden we één Saddam, nu hebben we er 
25.” 

Net als alle Irakezen maken ook zakenlui steevast vergelijkingen met Saddam  Hoessein. 
Mohammed Jawad, een sjiitische zakenman met weinig sympathie voor zijn voormalige 
leider, zei op 2 mei 2005: "Ik zou zeggen dat ongeveer 10 procent van de contracten en 
handelsverrichtingen corrupt was onder Saddam. Nu is dat ongeveer 95 procent. Vroeger 
hadden we één Saddam, nu hebben we er 25.'1Vanaf de eerste dagen na de invasie creëerden 
de VS en hun coalitiepartners een verkwistend, ondoorzichtig en corrupt systeem in Irak. 
Enorme diefstal, fraude, omkoping en misdrijven van allerlei aard hebben de wederopbouw 
doen mislukken en de regering en de bredere maatschappij geïnfecteerd.  

Honderden frauduleuze, onvolledige, mislukte of nutteloze projecten hebben Irak tientallen 
miljarden dollars gekost. Afgaande op de eindresultaten hebben die projecten verbazend 
weinig duurzaam voordeel opgeleverd voor de Irakezen. Deze corrupte acties zijn een 
duidelijke schending van de verantwoordelijkheden van de bezetter volgens de Conventies 
van Genève, het VN-Verdrag tegen corruptie (2003) en Resoluties van de Veiligheidsraad. 

  



Transparency International beoordeelt Irak 

Irak is volgens Transparency International het meest corrupte land in de Arabische wereld. 
Diepgewortelde corruptie is een van de factoren die de inspanningen voor de wederopbouw 
al meer dan een decennium belemmert. De exacte omvang van de corruptie en verspilling van 
Iraakse openbare middelen is moeilijk exact vast te stellen, maar verschillende 
functionarissen schatten de corruptie tussen 229 en 1000 miljard dollar. 

Vvoormalig eerste minister Nouri al-Maliki heeft tijdens zijn ambtsperiode (2006-2014) 500 
miljard dollar laten verdwijnen, aldus de Iraakse Commissie voor Integriteit (CPI). “Bijna de 
helft van de inkomsten van de overheid tijdens deze periode van acht jaar werd 'gestolen'”, 
aldus Adil Nouri, CPI-woordvoerder. Hij noemde dit "het grootste politieke 
corruptieschandaal in de geschiedenis". De olie-inkomsten van Irak bedroegen 800 miljard 
dollar tussen 2006 en 2014. De regering van Maliki kreeg in die periode ook steun ten 
bedrage van 250 miljard dollar uit verschillende landen, waaronder de VS.5  

Het Iraakse parlementslid Khalid al-Alwani onthulde op 13 juli 2011 dat de omvang van de 
financiële en administratieve corruptie in Irak 229 miljard dollar zou kunnen bedragen6. Hij 
zei dat de omvang van de corruptie in Irak "enorm" is en schreef de ongebreidelde corruptie 
in Irak toe aan "het hoge verkoopvolume ... het gebrek aan verantwoordingsplicht en het 
gebrek aan gerechtelijk toezicht". 

Rahim al-Darraji, een voormalig lid van de Commissie Financiën in het parlement, schatte de 
geroofde gelden in Irak in 2020 op ongeveer 450 miljard dollar.7 

"Sinds 2003 hebben corrupte ambtenaren en politici in Irak ongeveer duizend miljard dollar 
aan overheidsgeld verspild, zonder enige dienstensector in het land te ontwikkelen", schreef 
The Arab Weekly op 19/09/20208. 

Een Iraakse parlementaire commissie schatte dat sinds 2003 ongeveer 239,7 miljard dollar uit 
Irak is gesmokkeld. "Het bedrag werd gesmokkeld in de vorm van valse kwijtbrieven en er 
werden veel commissies betaald aan ambtenaren", zegt Taha al-Difai, een lid van de 
Integriteit. Commissie, vertelde het officiële Iraakse persbureau op 4 januari 2021. Hij haalde 
politieke druk aan op een anticorruptiecomité dat door de regering was opgericht om 
beschuldigingen van corruptie in het land te onderzoeken. "Sinds 2003 werd ongeveer $ 685 
miljard gespendeerd", zei hij, eraan toevoegend dat dit bedrag "werd verspild aan contracten 
en ongebreidelde corruptie."9  

Neem na het lezen van deze onthutsende cijfers even de tijd om na te denken over de acute 
humanitaire behoeften van de Iraakse bevolking. 2,4 miljoen mensen hebben acute nood in 
2020-2021, vergeleken met 1,8 miljoen mensen in 2019-2020, waarbij het aandeel van niet in 
vluchtelingenkampen verblijvende ontheemden met acute nood stijgt van 36 procent in 2020 
tot 45 procent in 2021.10 In totaal 5,6 miljoen mensen, waaronder 2,6 miljoen kinderen, 
hebben nog steeds humanitaire hulp nodig. Dit omvat 1,8 miljoen mensen (814.000 kinderen 
en 15 procent mensen met een handicap) met acute humanitaire behoeften.11  



Zoals de Wereldbank heeft opgemerkt, heeft olie Irak in staat gesteld op papier de status vans 
een midden-inkomenland te verwerven, een classificatie die gebaseerd is op de simpele 
wiskundige berekening om het bbp te delen delen door het aantal inwoners. Maar volgens 
bijna elke andere maatstaf is Irak nauwelijks een derde wereldeconomie.12 

Gelooft iemand nog steeds dat het corrupte politieke proces van Irak kan worden rechtgezet? 
Op 19 maart 2021 wordt de 18e verjaardag van de criminele invasie van Irak herdacht en 
sinds 2003 is de situatie voor het Iraakse volk alleen maar verslechterd, terwijl een kleine 
politieke en collaborerende elite en hun buitenlandse meesters zich schandelijk hebben 
verrijkt. 

Merk nogmaals het verschil met de Iraakse regeringen vóór 2003.  



De plundering van Irak 

Al snel na het veroveren van Bagdad hadden Amerikaanse bevelhebbers en politieke leiders 
een omvangrijk programma aangekondigd om Irak herop te bouwen en welvaart te brengen. 
President Bush vergeleek zelfs die inspanningen met het Marshall-plan in Europa na de 
Tweede Wereldoorlog. Washington besteedde miljarden dollars van Iraakse olie-inkomsten 
en miljarden van Amerikaanse subsidies om duizenden projecten te financieren. Maar 
omwille van fraude, corruptie en diefstal mislukten deze programma's en geld werd meer en 
meer afgeleid naar schimmige 'beveiligings'-operaties. Het gangsterisme begon al in de 
vroegste dagen van de bezetting onder de door de VS beheerde voorlopige regering, de 
Coalition Provisional Authority (CPA). Het ging nadien nog verder, onder het 
(goedkeurend?) oog van Amerikaanse functionarissen en adviseurs. Corruptie, geïmporteerd 
door de bezetter, tierde welig dankzij het zeer zwak regeringssysteem dat ze creëerden. 

Enorme fondsen zijn gestolen of verloren gegaan door de bezettingsautoriteiten en hun lokale 
handlangers. Voorbeelden maken dit duidelijk. Zo had de Amerikaanse regering besloten om 
alle Iraakse activa en fondsen over de hele wereld, in totaal 13 miljard dollar, te verwerven. 
Vervolgens zijn de Iraakse fondsen in de VS (3 miljard dollar) geconfisceerd. En is er 
tenslotte een gedwongen overdracht van middelen van de Iraakse rekening bij de Zwitserse 
bank UBS aan de Amerikanen. 

De bezettingsautoriteiten verkregen ook de geaccumuleerde fondsen van het olie-voor-
voedsel-programma (tot en met maart 2003 ongeveer 21 miljard dollar). In de eerste 
bezettingsweek verzamelden de Amerikaanse troepen in overheidsgebouwen in Bagdad 
ongeveer 6 miljard dollar van de Centrale Bank en 4 miljard dollar van andere Iraakse 
banken. Ook werd 2 miljard dollar van de Iraakse fondsen in Arabische en andere 
buitenlandse banken (nationale noodreserves) buitgemaakt. 

Waar zijn al die fondsen naartoe gegaan? In plaats van deze gelden – zoals ook de inkomsten 
uit de olie-export -  op een rekening in de Iraakse centrale bank te deponeren, parkeerden de 
bezettingsinstanties al deze tegoeden op een rekening 'Ontwikkelingsfonds voor Irak' bij de 
Amerikaanse centrale bank, New York-branch, waar alle financiële transacties worden 
gedaan in het grootste geheim. 

De invasie liet de VS toe om geld van Irak’s olie-inkomsten te stelen. Christian Aid ontdekte 
dat van het belegde vermogen van 5 miljard dollar afkomstig van Iraakse olie-inkomsten na 
2003 slechts ongeveer 1 miljard dollar kon worden teruggevonden. De ontbrekende  4 miljard 
werd teruggevonden in de Federal Reserve, na het onderzoek door Christian Aid. Dit was een 
rechtstreekse schending van de VN-resolutie die bepaalde dat de International Advisory and 
Monitoring Board (IAMB) controle moest houden op deze fondsen. 

  



Paul Bremer creëerde een tuin van Eden voor oorlogsprofiteurs in Irak 

De duidelijkste intentieverklaring voor de toekomst van de Iraakse economie was Bremer 
Order 39, die de volledige buitenlandse eigendom van Iraakse staatseigendommen toestond 
en verordende dat meer dan 200 staatsbedrijven, waaronder elektriciteit, telecommunicatie en 
de farmaceutische industrie, zouden kunnen worden ontmanteld. Order 39 stond ook 100 
procent buitenlands eigendom toe van Iraakse banken, mijnen en fabrieken; en stonden deze 
bedrijven toe hun winsten uit Irak te exporteren. In de Britse rechtbanken is al aangevoerd dat 
Order 39 een daad van illegale bezetting vormt volgens de voorwaarden van de Verdragen 
van Den Haag en Genève. Artikel 55 van de Haagse regeling stelt dat 
bezettingsbevoegdheden alleen het beheer van openbaar vermogen mogen voeren. Het effect 
van artikel 55 is om privatisering van de activa van een land te verbieden terwijl het wordt 
bezet door een vijandige militaire macht.15 

Transnationale bedrijven, meestal behorend tot westerse staten, zijn erin geslaagd om zeer 
gunstige contracten te sluiten. Particuliere of beursgenoteerde bedrijven ontvingen ten minste 
$ 138 miljard aan overheidscontracten van de Amerikaanse belastingbetaler voor diensten 
zoals het bieden van beveiliging, infrastructuurwerken en catering voor de troepen. 

Volgens een analyse van de Financial Times in maart 2013 ontvingen tien bedrijven 52 
procent van de middelen. Sinds de invasie hebben Halliburton (leger / olie), Veritas (leger / 
financiën), de Washington Group (leger / olie), Aegis ( militair), International American 
Products (elektriciteit), Fluor (water / riolering), Perini (milieusanering), Parsons (militair / 
constructie), First Kuwaiti General (constructie), HSBC Bank (financiën), Cummins 
(elektriciteit) en Nour USA (olie), om er maar een paar te noemen, hebben enorme winsten 
gemaakt ten koste van de Iraakse schatkist en de Amerikaanse belastingbetalers. 
Amerikaanse en Britse bedrijven ontvingen 85 procent van de waarde van CPA-contracten, 
terwijl Iraakse bedrijven slechts 2 procent van de waarde ervan ontvingen. De meesten 
gingen naar Amerikaanse bedrijven16. Maar liefst 60% ging naar het Amerikaanse 
Halliburton, op basis van schandalige no-bid contracten. Financiële rapportage was slordig of 
bestond niet. 

Om de omvang van de plunderingen, verspilling en corruptie te illustreren, volgen hier enkele 
voorbeelden. 

Miljarden dollars van de vitale olieproductie van Irak zijn sinds maart 2003 gestolen en het 
land uit gesmokkeld, met verbazingwekkend weinig actie vanwege de coalitie-autoriteiten of 
de Iraakse regering17. Smokkelaars hebben ook gestolen geraffineerde producten, zoals 
benzine en diesel, opnieuw geëxporteerd of verkocht. De overheid importeerde deze 
producten om de tekorten aan raffinaderijen te compenseren en verkocht ze tegen sterk 
gesubsidieerde tarieven. Het meeste olieverlies was blijkbaar te wijten aan corrupte 
ambtenaren die het oliesysteem controleren. Naast de Irakezen waren ook zeker Amerikaanse 
functionarissen betrokken. Gewoonlijk worden olieactiviteiten uitgebreid gemeten, van de 
oliebron tot raffinaderijen tot exportterminals. Maar Irak had geen werkende meters, 
waardoor het vrijwel onmogelijk was om de stroom ruwe of geraffineerde producten te 



volgen of de locatie van smokkeloperaties en corrupte praktijken te traceren. "Het is net een 
supermarkt zonder kassamedewerker", zegt Mike Morris, een expert in de olie-industrie die 
voor het VS ministerie van Buitenlandse Zaken in Bagdad werkte. "Er wordt niet gemeten 
[op de exportterminal]. En er wordt ook niet gemeten bij de oliebronnen. Er wordt niet 
gemeten op de belangrijkste pijpleidingknooppunten." Morris schatte dat "tussen de 200.000 
en 500.000 vaten per dag" niet wordt vermeld.18 

De CPA had de meting onmiddellijk kunnen installeren, maar deed dat vreemd genoeg niet. 
Bremer en zijn team werden op de hoogte gebracht van het meetprobleem, maar ze stelden 
herhaaldelijk actie uit19. Toen de IAMB op deze tekortkoming wees, konden noch de Iraakse 
staatsoliemarketingorganisatie, noch de Amerikaanse autoriteiten een bevredigende 
verklaring geven20. IAMB-accountants merkten op dat er niet eens meters op de 
exportlaadplatforms stonden, waardoor het onmogelijk was om het volume of de waarde van 
de Irakese export van ruwe olie te kennen. Ambtenaren hebben kennelijk smeergeld gekregen 
voor het laden van tankschepen met honderdduizenden vaten olie die niet op de vrachtbrief 
staan. 

Platt's Oilgram, een olienieuwsbrief, schatte het verlies op $ 3 miljard per jaar21. De Iraq 
Study Group suggereerde dat het diefstalpercentage tot 2006 misschien wel 180 miljoen 
vaten zou hebben bedragen, maar een recenter rapport van het US Government 
Accountability Office suggereerde een cijfer van 110 miljoen vaten per jaar, met een 
financieel verlies dat kan worden berekend op ongeveer $ 5,5 miljard. Een audit van het 
Iraakse olie-inkomstenbeheer en boekhoudsysteem wees uit dat het plan om tegen 2012 een 
volledig meetsysteem voor ruwe olie en producten volledig te installeren en te kalibreren, 
slechts voor 39% voltooid was, volgens een rapport van Platts.22 

James Glanz in The New York Times van 28 mei 200423: “Terwijl de Verenigde Staten 
miljarden dollars uitgeven om de civiele en militaire infrastructuur van Irak te herbouwen, 
zijn er steeds meer aanwijzingen dat delen van gevoelige militaire uitrusting, schijnbaar 
gloednieuwe componenten voor booreilanden en waterzuiveringsinstallaties en hele 
complexen van oudere gebouwen het land verlaten met vrachtwagens via de weg. 

Volgens sommige schattingen stromen elke dag minstens 100 opleggers geladen met wat 
wordt gefactureerd als ‘Iraaks schroot’ Jordanië binnen, slechts één van de zes landen die een 
grens met Irak delen. 

Amerikaanse functionarissen zeggen dat gevoelige apparatuur in feite nauwlettend wordt 
gecontroleerd en dat veel van de rest die weggaat legitieme verwijdering en verkoop is uit 
een verwoest land. Maar veel experts zeggen dat veel van wat er gaande is neerkomt op een 
enorme plunderingsoperatie. 

De afgelopen maanden heeft het Internationaal Atoomenergieagentschap, gevestigd in 
Wenen, satellietfoto's van honderden militair-industriële locaties in Irak nauwlettend gevolgd. 
De eerste resultaten van die analyse zijn schokkend, zei Jacques Baute, directeur van het 



Iraakse nucleaire verificatiebureau van het agentschap: hele gebouwen en complexen van wel 
een dozijn gebouwen zijn van de foto's verdwenen. 

"We zien sites die volledig zijn opgeruimd", aldus Baute. 

Het bureau begon het programma in december 2003, nadat een stalen vat vervuild met 
uranium, waarschijnlijk een artefact van het nucleaire programma van Saddam Hoessein van 
vóór 1991, op een Rotterdamse schroothoop was verschenen. De zending werd getraceerd 
naar een Jordaans bedrijf dat kennelijk niet wist dat het schroot radioactief materiaal bevatte.” 

(...) "Er is een gigantische operatie aan de gang die alles van waarde uit het land haalt", aldus 
John Hamre, president en chief executive van het Center for Strategic and International 
Studies, een onpartijdig onderzoeksinstituut in Washington, dat een team naar Irak stuurde en 
een rapport over wederopbouwinspanningen op verzoek van het Pentagon afgelopen juli. 
"Hierdoor wordt het land systematisch geplunderd", zei Dr. Hamre. “En je zult al deze 
spullen moeten vervangen.” 

Een controle van het Pentagon heeft Halliburton, dat voorheen werd geleid door de 
Amerikaanse vice-president Dick Cheney, ervan beschuldigd meer dan $ 100 miljoen te veel 
in rekening te brengen voor één contract; en naar een van de dochterondernemingen van het 
bedrijf loopt een onderzoek wegens het in rekening brengen van meer dan 27 miljoen dollar 
voor het transport van brandstof van Koeweit naar Irak met een waarde van minder dan 
100.000 dollar. 

  



Het grote afleidingsmanoeuvre 

Om hun eigen corruptie te verdoezelen, in een tijd waarin de zoektocht naar denkbeeldige 
massavernietigingswapens niet goed verliep en het martelschandaal van Abu Ghraib brede 
publieke aandacht kreeg in april 2004, besloten de VS het Olie-Voor-Voedsel-programma 
frontaal aan te vallen. Ze hadden dringend een afleiding nodig om de wereld de leugens van 
de Amerikaanse regering ter rechtvaardiging van de invasie te doen vergeten, alsook hun 
mislukte bezetting die werd gekenmerkt door dood, vernietiging, corruptie… De VN moest 
tot zondebok worden gemaakt. Was dit een daad van wraak omdat de VN-Veiligheidsraad 
weigerde groen licht te geven voor de invasie? 

Op 4 februari 2005 meldde Inter Press Service (IPS) in een artikel: "Irak's olie-voor-voedsel-
audit vindt geen wijdverbreid misbruik"24: “Na maanden speurwerk door duizenden 
documenten en ondervraging van vele ambtenaren, erkennen de onderzoekers van de 
vermeende onregelmatigheden in het door de VN geleide olie-voor-voedsel-programma in 
Irak, dat zij er niet in geslaagd zijn om een smoking gun te vinden. In een tussentijds verslag 
wijzen zij wel met de vinger naar de VN omdat ze zich niet zouden hebben gehouden aan de 
regels van eerlijkheid, transparantie en verantwoording.”  

Toch werd er veel misbaar gemaakt over de vermeende misbruiken, onder andere door de 
Wall Street Journal. Routinematige vertekeningen, overdrijvingen en niet vermelde context 
over het Verenigde Naties olie-voor-voedsel-programma: dit zogezegde “schandaal” is 
misschien wel een van de meest schrijnende gevallen van desinformatie in recente tijden. En 
dat is geen toeval. Het verhaal bevestigt het neoconservatieve wereldbeeld, namelijk dat de 
VN wordt bevolkt door corrupte, onbekwame en vijandige anti-Amerikaanse bureaucraten 
wiens enige doel is om de Verenigde Staten te beperken in het gebruik van zijn 
ongeëvenaarde - maar geheel welwillende - macht. 

Veel waarnemers schrijven de intensieve speurtocht naar eventuele misbruiken in het 
programma toe aan de rechtse mediacampagne in de Verenigde Staten tegen de VN. 
"Krantenredacteuren die het verhaal over misbruiken oppeppen, zijn medeplichtig aan deze 
voortdurende virulente campagne tegen de VN door de Amerikaanse rechtse neo-
conservatieven," aldus Jim Paul, directeur van het Amerikaanse Global Policy Forum. 
Bovendien moesten de Baath-partij en de Iraakse president ten koste van alles worden 
belasterd en beschuldigd van ongebreidelde corruptie, zodat de waarheden over de corrupte 
en brute bezetting niet al te veel protest zouden uitlokken. De VS zagen een vermeende 
splinter in het oog van de VN zonder de balk in hun eigen oog op te merken. 

Voormalig humanitair coördinator voor Irak, Denis Halliday zei hierover in zijn getuigenis 
voor het Wereldtribunaal over Irak in Istanboel: “Om de aandacht af te leiden van de 
desatreuze bezetting in termen van kosten en aantal slachtoffers, heeft Washington het Olie-
Voor-Voedsel programma aangevallen, waar blijkbaar wat onregelmatigheden zijn 
waargenomen: een verkeerd management, verdwenen gelden waarvoor geen verklaring kan 
worden gevonden… en dit voor in totaal misschien 150.000 $. Nochtans heeft dit uniek en 
succesvol 65 miljard dollar project 24 miljoen Irakezen gevoed en in hun basisbehoeften 



voorzien van 1997 tot 2004. Het echte schandaal is niet het verkeerde management van de 
VN. Het is de verkoop van olie buiten dit programma, met de goedkeuring van de VS, de 
toekenning van 30% van de olie-inkomsten aan Koeweit, terwijl Iraakse kinderen stierven 
door het tegenhouden van noodzakelijke contracten, waardoor er onvoldoende financiële 
investeringen in elektriciteit en watervoorziening mogelijk waren. Het echte schandaal is de 
genocide op de Iraakse bevolking die de VN veroorzaakte door een 12 jaar lange wurging 
van het land onder het strenge sancties-regime.” 

  



Verdwijnende defensiefondsen en -wapens 

Volgens een vertrouwelijk rapport en interviews met Amerikaanse en Iraakse functionarissen, 
gepubliceerd door de krant Knight Ridder op 11 augustus 2005 hadden Amerikaanse en 
Iraakse onderzoekers wijdverspreide fraude en verspilling aan het licht gebracht in meer dan 
$1 miljard aan wapendeals, gearrangeerd door tussenpersonen die enorme sommen smeergeld 
ontvingen bij contracten om het jonge leger van Irak te bewapenen. 

Knight Ridder meldde dat $ 300 miljoen aan defensiefondsen verloren was gegaan. Maar het 
rapport gaf aan dat de auditcommissie een veel groter schandaal had ontdekt, met verliezen 
die meer dan $ 500 miljoen bedroegen. 

Die onthullingen bieden een kijk op corruptie die naar verluidt acht maanden of langer 
bloeide, zelfs met ongeveer 20 Amerikaanse civiele adviseurs die samenwerkten met Iraakse 
defensiechefs. "Er is geen wederopbouw, geen wapens, niets", aldus Iraakse luitenant-
generaal Abdul Aziz al-Yaseri, die op het hoogtepunt van de vermeende corruptie op het 
ministerie van Defensie werkte. 'Er zijn zelfs geen echte contracten. Ze hebben alleen 
papieren getekend en het geld meegenomen.' 

Generaal Petraeus, die toezicht hield op de training van Iraakse troepen, hield wekelijkse 
briefings met de minister van Defensie. Andere Iraakse defensieambtenaren werden zelden 
opgemerkt zonder Amerikaanse burgeradviseurs in de buurt. De nauwe relatie doet vragen 
rijzen over hoe $ 500 miljoen of meer zou kunnen verdwijnen zonder tussenkomst van de VS 
om de verdachte contracten te stoppen die gedurende ten minste acht maanden liepen. 

Een contract van $ 75 miljoen aan Parsons voor de bouw van een nieuw Bagdad 
Politieacademie zou volgens SIGIR "het meest essentiële project voor civiele veiligheid van 
het land" moeten zijn geworden, maar nadat nieuwe rekruten in mei 2006 arriveerden, 
protesteerden cadetten tegen de ondraaglijke omstandigheden. Inspecteurs ontdekten dat 
toiletten overstroomden in woonruimtes, funderingen verzonken en vloeren omhoog 
kwamen. Ingenieurs kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat het werk zo’n ernstig gebreken 
vertoonde dat een aantal van de nieuw gebouwde gebouwen moesten worden afgebroken en 
volledig opnieuw opgebouwd. Ook tientallen andere 'veiligheids'-projecten, zoals 
politiebureaus, gevangenissen en kazernes, zijn spectaculair mislukt.27 

Toen de fondsen voor 'veiligheidsprogramma's' werden verhoogd, vroegen Iraakse politici en 
ministers van de regering DFI-fondsen (Ontwikkelingsfonds voor Irak (DFI) voor hun eigen 
projecten. Een consortium dat was aangesloten bij de favoriet van het Pentagon, Ahmed 
Chalabi, kreeg in januari 2004 aanvankelijk een contract van $ 327 miljoen toegewezen voor 
de levering van wapens, vrachtwagens, uniformen en andere uitrusting, maar de items zijn 
blijkbaar nooit aangekomen. Generaal Hazem Shaalan, minister van Defensie in de interim-
regering, ontving $ 1,3 miljard voor nieuwe tanks, helikopters en gepantserde voertuigen, 
evenals geweren, kogelvrije vesten en helmen. Latere onderzoeken lieten uitgebreide 
corruptie zien. Contanten werden overgemaakt via tussenpersonen en geheime rekeningen. Er 
werden kleine gegevens bijgehouden. 



Het Britse bedrijf Zeroline won eind 2003 een contract van $ 8,48 miljoen voor 51 
pantservoertuigen voor de Iraakse regering. Twee andere bedrijven, APTx en Alchemy 
Technology, waren ook betrokken. De voertuigen werden uitbesteed om in Rusland te 
worden gebouwd. Hoewel het hoofdcontract eind 2004 volledig werd betaald met DFI-
gelden, werden de voertuigen nooit geleverd. 

Op 16 mei 2005 werden Iraakse arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de voormalige minister 
van Defensie Shaalan, het hoofd inkoop, Ziad Cattan, en verscheidene anderen bij het 
Ministerie van Defensie, op basis van de bevindingen van de Iraakse Hoge Rekenkamer. 
Maar Shaalan was toen al naar Londen en Amman gevlucht. Een aantal andere beschuldigde 
ministers had ook het land verlaten. Rechter Radhi al-Radhi, de ambtenaar die onderzoek 
deed naar de corruptie, zei tegen een journalist: "We hebben Amerikaanse experts bij het 
ministerie van Defensie. Waarom hebben ze niet gehandeld toen ze dergelijke schendingen 
zagen?"28 

  



De speciale inspecteur-generaal voor de wederopbouw in Irak  

De Amerikaanse regering heeft grote sommen geld uitgegeven aan "wederopbouw" in Irak. 
In 2003 stemde het Congres voor ongeveer $ 21 miljard voor de oprichting van het Iraq 
Reconstruction and Rehabilitation Fund (IRRF). De VS hebben ook het Iraq Security Forces 
Fund (ISFF) opgericht, gefinancierd door het ministerie van Defensie, voor een totaalbedrag 
van $ 11 miljard. Programma's zoals het Commander's Emergency Response Program 
(CERP) voegden nog eens $ 6 miljard toe, waardoor het totaal op $ 38 miljard kwam. Vanaf 
het begin hebben de Amerikaanse autoriteiten het onderscheid vervaagd tussen uitgaven voor 
de wederopbouw van de Irakese infrastructuur en uitgaven voor militaire programma's. Het 
grootste deel van het oorspronkelijk goedgekeurde geld werd besteed aan de 
beveiligingssector. 

Stuart Bowen, de speciale inspecteur-generaal voor de Iraakse wederopbouw (SIGIR), had de 
IRRF sinds oktober 2004 gecontroleerd. Bowen had verplichte toegang tot financiële 
gegevens en kreeg het mandaat om corruptie uit te roeien. Hij was een protégé van president 
Bush, maar Bowen werd naarmate de tijd verstreek kritischer over het Witte Huis. Met een 
staf van 55 auditeurs, inspecteurs en rechercheurs in 2006, maakte hij contractschandalen 
bekend, legde hij verschillende keren belastende verklaringen af in het Congres en verwees 
hij zaken naar de rechtbanken voor strafrechtelijke vervolging. De regering-Bush probeerde 
(tevergeefs) het kantoor van Bowen te sluiten in het najaar van 2006. Het lijkt verleidelijk om 
de inspecteur-generaal te zien als een onverschrokken voorstander van een rechtvaardige 
regering. In feite moest Bowen werken binnen een zorgvuldig beperkt mandaat en onder 
zware politieke druk. Ondanks vele prestaties heeft hij de grootste oorlogsprofiteurs niet ter 
verantwoording geroepen. Evenmin heeft hij de rol van hoge ambtenaren in de regering-Bush 
onderzocht of schandalen ontdekt in de schimmige "veiligheidssector" uitgaven. 

  



De gestolen en verspilde "wederopbouw" -fondsen 

Ongeveer 40 miljard dollar van een post-Golfoorlog fonds dat Irak handhaafde om het land te 
beschermen tegen buitenlandse vorderingen, zijn 'vermist', zei de Iraakse 
parlementsvoorzitter op 24 februari 2011. In een brief aan de VN van mei 2011 zei de Iraakse 
parlementaire commissie 'integriteit' (COI): "Er aanwijzingen zijn dat de Amerikaanse 
bezettingsautoriteiten geld van fondsen voor de wederopbouw gestolen hebben van de 
bevolking van Irak of door corruptie hebben verduisterd, in totaal voor 17 miljard dollar." Het 
Iraakse parlement omschreef dit verlies van fondsen als 'financiële criminaliteit'.29 

Een Iraakse regeringswaakhond, de Board of Supreme Audit, merkte in 2012 op dat er elke 
week $ 800 miljoen aan winst uit illegale activiteiten uit Irak werd overgeheveld, waardoor er 
volgens de speciale inspecteur-generaal voor Irak jaarlijks $ 40 miljard uit de economie werd 
gehaald, volgens Stuart Bowen's eindrapport over de Amerikaanse bezetting.30 

Een schatting in het rapport van de Commission for Wartime Contracting van 24 februari 
2011 stelde dat de verliezen door fraude alleen al in beide oorlogsgebieden (Irak en 
Afghanistan) 12 miljard dollar zouden kunnen bedragen. 

En toen de VS zich terugtrok uit Irak bleven honderden verlaten of onafgewerkte projecten 
achter. De speciale inspecteur-generaal voor de wederopbouw van Irak schreef in zijn rapport 
van maart 2013 dat het Amerikaanse ministerie van Defensie niet in staat is naar behoren 
verantwoording af te leggen voor ten minste 8,7 miljard dollar, “verloren gegaan door fraude, 
verspilling en misbruik”. Van 9 miljard dollar is 96 procent vermist. Het is interessant op te 
merken dat dit geld helemaal geen 'steun' is, maar voortkomt uit de verkoop van Iraakse olie 
en gas, en van bevroren gelden en opbrengsten van vaste activa uit het Saddam Hoessein-
tijdperk. 

  



Het Ontwikkelingsfonds voor Irak 

Op 22 mei 2003, slechts drie maanden na de invasie, richtte de VN-Veiligheidsraad het 
Ontwikkelingsfonds voor Irak (DFI) op om de toekomstige olie-inkomsten van Irak te 
beheren, evenals de resterende gelden van de Oil-for-Food rekening van de VN. Het fonds 
werd overgedragen aan de door de VS gedomineerde Voorlopige Autoriteit van de coalitie 
(CPA). De Veiligheidsraad eiste dat het geld "op een transparante manier werd beheerd" om 
"tegemoet te komen aan de humanitaire noden van het Iraakse volk". De Raad creëerde ook 
de International Advisory and Monitoring Board (IAMB) om toezicht te houden op het 
Fonds. 

Op dezelfde dag dat de CPA werd opgericht door VN resolutie 1483, ondertekende Bush 
Executive Order 13303, die elke 'beslaglegging, vonnis, decreet, retentierecht, executie, 
beslaglegging of andere gerechtelijke procedure' met betrekking tot de Centrale Bank van 
Irak, het Ontwikkelingsfonds voor Irak en alle Iraakse olie-aangelegenheden verbood: 
opbrengsten uit de verkoop van aardolie of belangen in Iraakse aardolie die in handen zijn 
van de Amerikaanse regering of een staatsburger van de Verenigde Staten. Dit uitvoerend 
bevel verleende immuniteit tegen vervolging wegens diefstal of verduistering van olie-
inkomsten, ook van alle veiligheids- of milieuschendingen die zouden kunnen worden begaan 
tijdens de productie van Iraakse olie. Twee maanden later, in juni 2003, vaardigde Paul 
Bremer CPA Order 17 uit. Die garandeerde dat leden van de coalitiestrijdkrachten, de CPA, 
buitenlandse missies en aannemers - en hun personeel - immuun zouden blijven voor het 
juridische processen. Deze immuniteit werd in juni 2004 opnieuw verlengd.31 

Aanvankelijk had de CPA volledige zeggenschap over het fonds. In slechts 13 maanden 
hebben CPA-functionarissen $ 19,6 miljard uitgegeven - meer dan 90% van alle DFI-
middelen die toen beschikbaar waren.  

Toen de CPA uiteindelijk op 28 juni 2004 werd ontbonden, werd het beheer van het 
Ontwikkelingsfonds voor Irak overgedragen aan de Iraakse interimregering (IGC) en haar 
opvolgers. DFI-uitgaven werden toen nog minder transparant. Het Iraakse ministerie van 
Financiën heeft pas in februari 2005 een administratieve eenheid voor de DFI opgericht, maar 
eind 2006 was het nog steeds niet mogelijk om de DFI-fondsen goed te monitoren. In elke 
fase hadden Amerikaanse adviseurs een aanzienlijke en zelfs beslissende invloed binnen de 
ministeries van Financiën en de Iraakse ministeries. 

  



Blokkering en verzwakking van de VN-Raad van Toezicht 

De International Advisory and Monitoring Board (IAMB) bleek een solide 
verantwoordingsinstrument. Maar de Amerikaanse cowboys hebben er alles aan gedaan om 
de autoriteit van de Raad te blokkeren en te verzwakken. Bestuursleden: de Wereldbank, het 
IMF, de Arab Development Bank en de Verenigde Naties moesten met de CPA 
onderhandelen over de taakomschrijving, de zgn “terms of reference”. De eisen van 
Washington veroorzaakten maandenlang diplomatiek gekibbel en vertragingen. Hoewel de 
partijen het uiteindelijk in oktober 2003 eens werden over de spelregels, hield het bestuur zijn 
eerste vergadering pas in december en tekende het pas in april 2004 een auditcontract. Tien 
maanden waren verstreken en het toezicht was nog niet eens begonnen. 

Vanwege de boycotoperaties van de VS kreeg de regering geen toegang tot financiële 
documenten (nochtans verplicht). Het had slechts beperkte onderzoeksbevoegdheden en geen 
verantwoordings- of vervolgingsbevoegdheden. Bovendien had het bestuur nooit een vaste 
staf in vaste dienst en was het budget zo ontoereikend dat het weinig meer kon doen dan 
accountants in te huren. Het bestuur "bewaakte" de olieverkopen en de in- en uitstroom van 
geld van de DFI, maar kon geen aansprakelijkheid garanderen. "We hebben geen 
bevoegdheid om acties te eisen die voortvloeien uit ons werk", zei IAMB-voorzitter Jean-
Pierre Halbwachs op een persconferentie eind 2005.32 Een ander lid erkende dat de Raad niet 
is opgericht om fraude op te sporen en dat de Raad nog geen enkel geval van fraude had 
gevonden. 

Toen het IAMB-auditteam in het voorjaar van 2004 eindelijk in Bagdad aankwam, kreeg het 
een ijzige ontvangst. Auditeurs probeerden wekenlang naar de "Groene Zone" te gaan, waar 
alle CPA-documenten werden bewaard. Ze hadden de grootste moeite om toegang te krijgen 
tot gegevens van de CPA en de ministeries. Toen audits en rekeningen uiteindelijk werden 
overgedragen, waren ze zwaar gecensureerd en vrijwel onbruikbaar. De raad van bestuur kon 
pas half juli - veertien maanden nadat het toezichtsproces voor het eerst door de VN was 
goedgekeurd - zijn eerste auditrapport uitbrengen. De CPA was toen al opgeheven. 

De Raad heeft er herhaaldelijk over geklaagd dat de autoriteiten van de VS en Irak 
onvoldoende gegevens bijhielden, dat er geen verantwoording kon worden afgelegd voor 
elementaire geldoverdrachten en dat de autoriteiten niet meewerkten. De Raad heeft ook 
geklaagd over onjuiste biedprocedures, dubieuze werkvergunningen en met name de verkoop 
van olie zonder meting. Iraq Revenue Watch, een in de VS gevestigde ngo, heeft dit proces 
gevolgd en haar bevindingen aan de pers gerapporteerd. Maar de Veiligheidsraad kneep een 
oogje dicht en nam geen corrigerende maatregelen om "de humanitaire behoeften van het 
Iraakse volk" te beschermen. 

  



Luchtvracht  dollarbiljetten 

De bezetters waren eveneens laks in hun beheer en toezicht op de olie-inkomsten van Irak. 
Met behulp van een zeer onregelmatige en corruptiegevoelige methode namen Bremer en de 
CPA in totaal US $ 12 miljard in de vorm van Amerikaanse bankbiljetten van de DFI-
rekening in de New York Federal Reserve Bank. Het geld werd vervolgens naar Bagdad 
gevlogen aan boord van Amerikaanse luchtmacht C-130 Hercules-vrachtvliegtuigen, voor 
zogezegde uitgaven aan “wederopbouw”, evenals “administratie” en “diverse diensten”. 

Contante uitgaven op deze schaal zijn uiteraard moeilijk te verifiëren en maken controle 
vrijwel onmogelijk. De CPA had via de juiste bankkanalen controlesystemen kunnen 
opzetten. In plaats daarvan verhoogde de CPA zijn uitbetalingen in valuta's gestaag. In de 
laatste week dat de CPA aan de macht was, bestelden functionarissen meer dan $ 4 miljard 
aan bankbiljetten om van New York naar Bagdad te worden verzonden om op het laatste 
moment te kunnen uitgeven. Op 24 juni 2004 was een luchtbrug ter waarde van $ 2,4 miljard 
de grootste contante uitkering in de geschiedenis van de Amerikaanse Federal Reserve. 

In de loop van dertien maanden tussen mei 2003 en juni 2004 bedroegen deze 
valutazendingen 363 ton in nieuw gedrukte bankbiljetten, met 281 miljoen individuele 
bankbiljetten. Frank Willis, een voormalige hoge ambtenaar bij de CPA, merkte op dat: "Irak 
verzoop in contanten - in dollarbiljetten. Stapels en stapels geld. We speelden voetbal met 
enkele van de pakketjes van $ 100 biljetten voor de levering. Een gekke wild-west sfeer, iets 
dat niemand van ons ooit heeft meegemaakt." 

Nadat de cash in Bagdad was gearriveerd, hield de CPA weinig overzicht van wie betaald 
werd, en nog minder waarvoor dat geld moest dienen. Hoewel de eigen voorschriften van de 
CPA vereisten dat een overheidsboekhouding "ervoor moet zorgen dat het Fonds [DFI] op 
transparante wijze wordt beheerd en gebruikt", bleek later uit onderzoek dat de kleine 
onderneming in San Diego die voor dit doel werd ingehuurd, geen notie had van 
boekhouding en nooit de financiële administratie van de CPA had ingezien, noch controles 
had uitgevoerd. 

De CPA moest grote bedragen cash geld stockeren, een uitnodiging tot diefstal, zonder 
veilige kluizen en zonder vaststaande procedures voor het gebruik van het geld. Paul Bremer 
hield een kas van bijna $ 600 miljoen waarvoor er weinig of geen administratie was. $ 200 
miljoen werd naar verluidt bewaard in een enkele kamer in Saddam's voormalige 
Republikeinse paleis in de groene zone waar het kantoor van Bremer was gevestigd. 

Uit audits bleek dat een "contracterende functionaris ongeveer $ 2 miljoen in contanten 
bewaarde in een kluis in zijn badkamer” en "een wisselagent ongeveer $ 678.000 in contanten 
bewaarde in een niet vergrendeld opbergkastje." In een IAMB-rapport wordt opgemerkt dat 
in één geval $ 774.300 werd gestolen uit de kluis van een divisie. Eén contractant ontving een 
betaling van $ 2 miljoen in een plastieken zak gevuld met in krimpfolie verpakte bundels 
dollars en één ambtenaar kreeg $ 6,75 miljoen contant en gaf opdracht om het in één week uit 
te geven, voordat de Iraakse interim-regering de controle overnam. 



Amerikaanse autoriteiten hebben aan lokale gemeenschappen in het hele land miljoenen 
dollars in contanten uitgedeeld om “goodwill” te creëren. CPA-functionarissen 
overhandigden stapels biljetten van $ 100 aan lokale leiders wier steun ze wilden en wier 
inlichtingen ze nodig hadden. $ 100.000 in contanten, toegewezen aan een vrouwencentrum 
in al-Hillah, werd overgedragen aan een lokale hoogwaardigheidsbekleder die het gebruikte 
om zijn verkiezingscampagne te financieren. Naast de niet-verantwoorde directe uitgaven, 
droeg de CPA gedurende deze periode 8,8 miljard dollar over aan Iraakse ministeries, een 
bedrag waarvoor de uitgaven nooit echt konden worden verantwoord. 

Het onderzoek van congreslid Henry Waxman naar de valutaoverdracht eindigde in juni 2004 
met de sluiting van de CPA. Daarna heeft niemand meer onderzocht wat er met het geld is 
gebeurd. Erger nog: op de vraag of vliegtuigen met dollarbiljetten nog steeds de Atlantische 
Oceaan overstaken, beweerde een woordvoerder van het IAMB begin 2007 dat het bestuur 
"niet weet" of dat het geval was. Er blijken nadien echter nog zendingen van Amerikaanse 
valuta te zijn geweest. Een SIGIR-audit in maart 2006 vond $ 7,2 miljoen in contanten - 
meestal in $ 100 biljetten - in een Amerikaanse militaire commandopost in Falluja. 

  



Mislukte reconstructie door de grote bouwbedrijven 

De centra voor eerstelijnsgezondheidszorg hadden een sleutelelement in het programma voor 
de gezondheidssector moeten zijn, door medische diensten naar de steden en stedelijke 
buurten van Irak te brengen. In maart 2004 ontving de Parsons Corporation een contract van 
$ 253 miljoen om 150 lokale klinieken te bouwen. Twee jaar later waren slechts vijf van de 
klinieken voltooid, terwijl $ 186 miljoen van het budget al was besteed. Het Army Corps of 
Engineers, verantwoordelijk voor het toezicht, was op de hoogte van de tekortkomingen en 
heeft niets gedaan. 

Het Amerikaanse Army Corps of Engineers (USACE) heeft de samenwerking met Parsons 
stopgezet, omdat een dozijn andere Parsons-projecten ook gebrekkig waren uitgevoerd, met 
inbegrip van gevangenissen, brandweerkazernes. . . en meters bij de Basra Oil Terminal. 

Het Army Corps of Engineers was de verkeerde entiteit om oliecontracten af te handelen. 
Bunnatine Greenhouse, de hoogste civiele medewerker van het legerkorps, op 27 juni 2005: 
“Toen ik toegang kreeg tot enkele van de planningsbijeenkomsten op hoog niveau met 
betrekking tot de uitvoering van het Restore Iraqi Oil (RIO) -contract, voelde ik dat het hele 
contracteringsproces nogal ondoorzichtig was. Ik vroeg me onmiddellijk af of het korps de 
wettelijke bevoegdheid had om te functioneren als de gedelegeerde aanbestedende dienst van 
het leger. Het korps had absoluut geen competenties met betrekking tot olieproductie. Herstel 
van de olieproductie viel simpelweg buiten het bestek van onze door het Congres opgelegde 
missie. Hoe kan dan, zo vroeg ik, de autoriteit van het uitvoerend agentschap voor het RIO-
contract worden gedelegeerd aan de USACE? Ik heb deze bezorgdheid openlijk geuit bij 
hoge ambtenaren van het Ministerie van Defensie, het Ministerie van het Leger en het Corps 
of Engineers van het Amerikaanse leger. Ik legde specifiek uit dat de reikwijdte van het RIO-
contract buiten onze missiebevoegdheden viel, zodat de bevoegdheid van het congres moest 
worden verkregen voordat het korps op de juiste manier contracterende autoriteit over het 
RIO-contract kon worden gedelegeerd. Precies waarom USACE werd geselecteerd, blijft mij 
een raadsel. Ik merk op dat geen enkel aspect van het aannemingswerk met betrekking tot het 
herstel van de olievelden na de Golfoorlog in 1991 werd uitgevoerd door de USACE, en er 
was geen reden waarom USACE die functie zou overnemen voor de vervolging van de 
oorlog in Irak. "35  

Halliburton won een contract van $ 2,4 miljard zonder bieding om olieveldfaciliteiten te 
upgraden, om de export te stimuleren en meer inkomsten te genereren. Maar het bedrijf 
verknoeide het werk. Bij een waterinjectie-installatie in Qarmat Ali, vlakbij Basra, barstten 
krachtige nieuwe pompen de verouderde leidingen open en de pompen zelf vielen kort uit. De 
fabriek werkte zo slecht dat de zuidelijke olievelden in Irak ernstig werden beschadigd. 

De Al-Fatah pijpleiding was een ander olieproject van Halliburton. Ten noorden van Bagdad 
kruiste de pijpleiding de Tigris-rivier op een brug die tijdens de Amerikaanse 
bombardementen in 2003 zwaar was beschadigd. Halliburton-dochter KBR moest de pijplijn 
herstellen. Maar in plaats van de brug te herstellen, naar schatting een job van $ 5 miljoen, 
drong het bedrijf aan op het boren van een tunnel onder de rivier, waarvoor een budget van $ 



75 miljoen nodig was. Bedrijfsingenieurs negeerden waarschuwingen over onstabiele 
ondergrond en rotsformaties. Na het volledige budget te hebben verspild, heeft het bedrijf 
zijn werk stopgezet en het project onafgewerkt verlaten.  

Een groot aantal van de belangrijkste contracten leed aan grove tekortkomingen. Afgaande op 
de eindresultaten heeft het werk verbazingwekkend weinig duurzaam voordeel opgeleverd 
voor de Irakezen.  

Toen Paul Bremer en zijn CPA-team hun honderden miljoenen dollars in contanten 
uitdeelden, zagen kleinere bedrijven en individuen hun kansen schoon voor snelle verrijking. 

Sinds december 2003 had de VS Democratische Beleidscommissie (DPC) negentien 
toezichthoorzittingen gehouden over verspilling, fraude en corruptie in Irak. Tijdens deze 
hoorzittingen luisterde de DPC naar talrijke getuigen, waaronder voormalige medewerkers 
van het ministerie van Defensie, het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Coalition 
Provisional Authority (CPA), de Iraakse regering, Halliburton / KBR en andere Amerikaanse 
aannemers in Irak. Het speciale rapport van 13 augustus 2009 onthulde een verontrustend 
patroon van misbruik en wanbeheer door het ministerie van Defensie, het ministerie van 
Buitenlandse Zaken, het ministerie van Justitie, de Coalition Provisional Authority en de 
Iraakse regering:  

"In een rapport dat nooit openbaar werd gemaakt, onthulde de Iraakse Raad van Hoge 
Controle (BSA) dat zij niet op de juiste manier verantwoording kon afleggen voor meer dan $ 
13 miljard aan Amerikaanse wederopbouwfondsen. Tijdens hun controle van Amerikaanse 
wederopbouwcontracten ontdekten BSA-functionarissen 'spookprojecten' die nooit hebben 
bestaan, projecten die de Iraakse regering onnodig achtte, en werk dat ofwel helemaal niet 
werd uitgevoerd ofwel op een slordige manier werd uitgevoerd door zowel Amerikaanse als 
Irakese aannemers. ' (Salam Adhoob, voormalig hoofdonderzoeker, Commissie voor 
openbare integriteit (Bagdad), 22-9-2008) 

"Ik woonde in 2005 en 2006 vergaderingen bij tussen Amerikaanse regeringsfunctionarissen, 
de Iraakse minister van Justitie en zijn plaatsvervanger, en vertegenwoordigers van de 
Parsons Corporation om het Kahn Bani Sa'ad gevangenisproject te bespreken. Tijdens een 
van de bijeenkomsten heeft de minister van Justitie duidelijk verklaard dat de regering van 
Irak niet wilde dat de gevangenis werd gebouwd, onder meer omdat deze te dicht bij de 
Iraanse grens lag. De Amerikaanse regeringsfunctionarissen - in het bijzijn van de 
Amerikaanse aannemer - zeiden dat de gevangenis hoe dan ook gebouwd zou worden, 
ondanks het verzet van de Iraakse regering. Zelfs nu, vier jaar en $ 40 miljoen dollar later, 
ontbreken daken, zijn vloeren ingestort, is er geen sanitair of elektriciteit, zijn er geen ramen 
geplaatst en blijven de wegen in het complex onverhard. " (Getuigenis van een anonieme 
getuige, voormalig senior adviseur van de Amerikaanse regering in Irak, 22-9-2008) 

“Op basis van de zaken die ik persoonlijk heb onderzocht, geloof ik dat er in Irak ten minste 
$ 18 miljard verloren is gegaan door corruptie en verspilling, meer dan de helft daarvan was 
Amerikaans belastinggeld. Van deze 18 miljard dollar geloof ik dat er alleen al ten minste 4 



miljard dollar verloren is gegaan door corruptie en criminele handelingen bij het ministerie 
van Defensie. " (Salam Adhoob, 22-9-2008)  

“Het misbruik dat ik waarnam, deed rijzen over twijfels de onafhankelijkheid van het 
contracteringsproces van het [Army Corps of Engineers]. Ik kan ondubbelzinnig stellen dat 
het misbruik in verband met aan KBR gegunde contracten het meest flagrante en ongepaste 
contractmisbruik vertegenwoordigt dat ik in de loop van mijn professionele carrière heb 
gezien. " (Bunnatine Greenhouse)   

“In de 11 maanden dat ik in Irak diende, had het Office of Accountability and Transparency 
(OAT) weinig personeel voor zijn missie en had GEEN exploitatiebudget. In feite werd het 
voorgestelde personeelsbestand van OAT teruggebracht van 25 naar 6 zonder medeweten of 
input van OAT-personeel of enig andere bekende toezichthouder. Er was geen transparantie, 
zelfs niet binnen het bureau van transparantie. Het was onze taak om het Amerikaanse beleid 
te implementeren, maar telkens als we het probeerden, blokkeerden onze eigen 
functionarissen ons." (James Mattil, voormalig stafchef van het Department of State's Office 
of Accountability and Transparency, 5/12/2008)36 

  



De kosten van "Veiligheid" 

Miljarden dollars aan wederopbouwfondsen gingen verloren door het geld uit te geven aan 
"veiligheid". Naarmate het verzet tegen de bezetting groeide, werden miljoenen dollars 
verspild aan het beschermen van bouwplaatsen, lijfwachten voor VIP's, het beschermen van 
bouwmaterialen op weg naar het terrein, dure gepantserde voertuigen en andere manieren om 
het hoofd te bieden aan een gewelddadige en onstabiele omgeving. Particuliere 
beveiligingsmedewerkers kosten maar liefst $ 1.000 per dag, en beveiligingsfirma's vroegen 
hoge premies in rekening voor dit soort werk. 

Vanaf de herfst van 2004 besloot Washington te bezuinigen op de wederopbouw. Meer dan $ 
5 miljard van de in totaal $ 21 miljard werd "geherprogrammeerd" naar beveiliging. Bijna $ 2 
miljard voor de waterzuiverings- en rioleringssector werd geschrapt, waardoor dit programma 
werd gehalveerd, terwijl meer dan $ 1 miljard werd bezuinigd op de falende 
elektriciteitssector. Het meeste van dat geld vloeide naar de nieuwe militaire, commando- en 
politie-eenheden van Irak via trainingsprogramma's, wapens en andere vormen van directe 
steun, evenals programma's voor gevangenissen, trainingskampen en logistiek. 

Erger nog, de begrotingen van de "veiligheidssector" werden gekanaliseerd naar illegale 
veiligheidstroepen en misbruik in Iraakse gevangenissen. Toen Washington fondsen voor het 
wederopbouwprogramma van de VS toewees aan 'veiligheid', ging het grootste bedrag - $ 1,4 
miljard - naar projecten van het ministerie van Binnenlandse Zaken, berucht om zijn duistere 
geheime operaties, doodseskader-activiteiten en andere ernstige schendingen van de 
mensenrechten. 

Dit geld werd besteed aan uitrusting, transport, training, operaties en "ondersteuning" van 
niet-gespecificeerde troepen. Rapporten hebben gesuggereerd dat deze fondsen, net als het 
Britse geld, eenheden ondersteunden die betrokken waren bij gewelddadige activiteiten, zoals 
de speciale politiecommando's. Het Amerikaanse Vredesinstituut bracht een rapport uit 
waarin werd geconcludeerd dat de Nationale Politie van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken "een lappendeken is van oproer-eenheden in commandostijl die sektarische 
doodseskaders huisvesten". Wederopbouwfondsen ter waarde van $ 73 miljoen werden ook 
toegewezen aan het ministerie van gevangenissen, hoewel het ministerie verantwoordelijk 
was voor beruchte gevallen van mishandeling van gevangenen. 

  



De minister van Elektriciteit verdedigt zichzelf 

In augustus 2011 werd de ex-minister van Elektriciteit van Irak afgezet op beschuldiging van 
corruptie. Hij ontkende de beschuldigingen en vertelde het Iraakse parlement dat zijn ontslag 
niets met corruptie te maken had, maar omdat hij 'taboes' raakte door weelderige 
investeerderscontracten van meer dan $ 12 miljard op te zeggen en ze te vervangen door 
projecten in de publieke sector die niet meer dan $ 800 miljoen kosten. . Hij zei dat hij een 
nog groter ‘heilig taboe’ had aangeraakt door grote economische relaties aan te gaan met Iran 
en oosterse landen zoals China ter vervanging van dure vergelijkbare westerse projecten, die 
ongeveer twee keer zo duur zouden zijn. 

Waarom werd minister van Elektriciteit Raád Shallal Al Ani precies ontslagen? Hij tekende 
in juli 2011 twee enorme contracten met Capgent (Canada) en MBH (Duitsland), met een 
totale waarde van $ 1,7 miljard. De voormalige Iraakse minister van Planning Jawad Hashim 
merkte de onregelmatigheden op en legde bewijs voor aan de premier waaruit bleek dat het 
Canadese bedrijf (dat een contract van $ 1 miljard won) een fictieve entiteit was die alleen op 
papier bestond, en dat het Duitse bedrijf (dat $ 700 won) miljoen contract) had het 
faillissement aangevraagd zes maanden voorafgaand aan de ondertekening van het contract. 
De zaak eindigde toen de premier de minister van elektriciteit ontsloeg. Het Parlement 
kondigde aan dat het het Iraakse volk niet in de steek zou laten en hem ter verantwoording 
zou roepen. Sindsdien is de zaak gesloten gebleven. Heeft hij het spel echt correct gespeeld? 

De ex-minister verdedigde zichzelf en onthulde een Amerikaans banksysteem in Irak dat de 
Iraakse regering zou dicteren met welke landen mag worden handel gedreven en met welke 
niet. Hoewel hij een praktiserende religieuze soenniet is, zei hij dat hij alleen rekening hield 
met datgene wat economisch in het belang van zijn land is en stond hij erop de Iraakse 
economie open te stellen voor Iran. Dit alles veroorzaakte ernstige woede vanwege te veel en 
te machtige belangen, en hij werd aangeklaagd in deze "corruptie"-zaak. De regering, die niet 
in staat was om corruptie te bewijzen, veranderde haar oorspronkelijke beschuldigingen naar 
"zwakke prestatie", en vervolgens "het negeren van de instructies van de premier", enz. 

Hier is het deel van zijn toespraak over zijn gespannen relaties met investeerders en het 
Amerikaanse banksysteem in Irak:    

“Toen ik de leiding kreeg over het ministerie van Elektriciteit, was er een project voor vier 
electriciteitscentrales, gebouwd door "investeerders ". wij zouden ze de machines moeten 
geven en zij zouden dan de elektriciteit aan ons verkopen. Ik maakte mijn berekeningen en 
ontdekte dat het de staat 500 miljoen dollar per jaar zou kosten, gedurende een periode van 
25 jaar, en ontdekte dat we slechts 400 miljoen nodig hebben voor twee jaar om hetzelfde 
resultaat te krijgen, dus ik wees het project af! Ik heb 12 miljard teruggevorderd van die 
investeerders voor de Iraakse burgers. Dat is de eerste reden voor het gedoe. 

- De tweede reden voor de drukte in de media is dat toen ik naar het ministerie kwam, er 
gedurende twee jaar onderhandelingen gaande waren met Siemens om de door ons gekochte 
generatoren te installeren voor de fabrieken van Rumaila en Baiji, Sadr, Taza en Dibis. Het 



laatste bod van Siemens zou Irak ongeveer $ 2 miljard kosten. Dus stopte ik de 
onderhandelingen met Siemens na twee weken en slaagde ik erin aanbiedingen te krijgen van 
Hyundai, Iran en Orascom die ons minder dan een miljard dollar zouden kosten. Alleen al in 
dit contract hebben we $ 1 miljard bespaard voor Irak. Het heeft dus niets te maken met 
nepcontracten en nepbedrijven, het heeft te maken met miljarden die van investeerders en 
internationale bedrijven worden afgenomen, en die vonden dat niet leuk. 

- De derde reden voor het gedoe is dat ik de barrière van een van de grootste taboes heb 
doorbroken, en dat is openheid tegenover Iran. Er is geen oplossing voor het 
elektriciteitsprobleem zonder openstelling voor Iran, en Iran is er klaar voor. Ze voorzien ons 
van elektriciteit voor minder dan de internationale marktprijs en kerosineolie voor minder dan 
de marktprijs, en ze staan klaar om ons van vloeibaar gas te voorzien voor minder dan de 
marktprijs. We zijn ze nu 300 miljoen dollar schuldig voor de prijs van de elektriciteit die we 
van hen hebben gekocht en ze wachten geduldig op onze betaling! 

- De TBI (Trade Bank of Iraq) verstikt de Iraakse economie. Wij mogen enkel geld 
overmaken naar andere landen via de TBI. Er kan geen kredietbrief worden afgegeven boven 
de limiet van $ 3 miljoen zonder toestemming van de TBI. Ik heb hier officieel bezwaar tegen 
gemaakt. 

De reden hiervoor is dat de corresponderende bank van TBI de Amerikaanse bank "JP 
Morgan" is die de wetten en sancties van de Amerikaanse regering volgt. Dit betekent dat 
wanneer een land onderworpen is aan Amerikaanse sancties, we verplicht zijn om die 
sancties ook automatisch te erkennen, zoals nu gebeurt met de sancties tegen Iraanse banken, 
uitgevaardigd door de Amerikaanse regering, en Irak wordt gedwongen om die sancties na te 
leven, of we dat nu willen of niet. We hebben nu een schuld van $ 300 miljoen aan Iran en we 
kunnen de overdracht niet uitvoeren! 

Ik heb over dit onderwerp aan de regering geschreven en ik heb gezegd dat we verplicht zijn 
ons te conformeren aan de besluiten van de resoluties van de Veiligheidsraad, niet aan de 
Amerikaanse regering, maar het lijkt erop dat deze onderwerpen taboes voor ons zijn! 

Dit zijn de redenen waarom ik ben ontslagen, omdat grote bedrijven en politieke beslissingen 
dat gewild en geëist hebben. Irak is geen vrij land. 

Ik kwam hier vandaag om mijn kinderen uit te leggen dat hun vader een zuiver leven leidde, 
en zei hen dat ze hun hoofd hoog moesten houden, en dat ik me vasthield aan mijn belofte om 
hen niet te voeden met gestolen geld, omdat het lichaam dat groeit door diefstal, naar de hel 
gaat. " 

  



Geen verantwoording 

Na vele jaren van massale corruptie in Irak is er verbazingwekkend weinig verantwoording 
afgelegd over de wandaden. De door de VN opgerichte IAMB heeft naar eigen zeggen geen 
enkel geval van fraude, diefstal of corruptie met betrekking tot het Ontwikkelingsfonds voor 
Irak vervolgd, en heeft evenmin onderzocht of het Fonds, zoals gespecificeerd door de 
Veiligheidsraad, functioneert "om de humanitaire behoeften van het Iraakse volk te voldoen." 
Onder zware druk van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk heeft de 
Veiligheidsraad dit ernstige falen niet aangepakt, noch heeft het betere middelen gezocht om 
het eigen mandaat van de Raad te handhaven. 

De speciale inspecteur-generaal van de VS is veel actiever geweest. Per 31 december 2006 
had hij 85 gedetailleerde contractinspecties uitgevoerd, evenals vele audits, onderzoeken en 
analyses. Hij heeft talloze gevallen van corruptie ontdekt en voor het publiek gebracht en 
vanaf 1 mei 2007 had hij 28 zaken doorverwezen naar het Amerikaanse ministerie van 
Justitie voor vervolging waarvan 10 arrestaties en 5 veroordelingen waren geweest.  

De Iraakse regering heeft verschillende corruptiebestrijdingsinstanties opgericht, waaronder 
the Commission on Public Integrity, the Board of Supreme Audit, ministerial Inspector 
Generals, and the Iraqi Joint Anti-Corruption Council. Maar ze hebben het tij van de 
toenemende corruptie niet kunnen keren, noch hebben ze corrupte praktijken van 
Amerikaanse of andere buitenlandse contractanten kunnen bestraffen. 

Geen enkele bestuurder van VS oorlogsprofiteurs, zoals Halliburton of Parsons, is 
veroordeeld, berecht, aangeklaagd of zelfs onderzocht door een toezichtsorgaan en er is geen 
ernstige boete boete opgelegd aan een van de bedrijven, ook al zijn hun contractmislukkingen 
en onjuiste kostenopgave flagrant en systematisch geweest. 

Geen enkele Amerikaanse of militaire functionaris op hoog niveau is beschuldigd van 
flagrant nalatig toezicht en alle andere daden die tot massale corruptie hebben geleid. Noch is 
iemand ter verantwoording geroepen voor het falen om te zorgen voor behoorlijk toezicht in 
de Iraakse ministeries – ondanks het feit dat honderden VS-adviseurs werkzaam waren in de 
ministeries. 

Washington heeft alle mogelijke middelen gebruikt om de diefstal en fraude te 
minimaliseren. De VS en het VK hebben de IAMB stevig gekortwiekt en het SIGIR-mandaat 
heeft veel van de belangrijkste kwesties niet aangeraakt. Geen wonder dus dat zo weinigen 
ter verantwoording zijn geroepen en dat Irak tijdens de bezetting de tweede plaats bekleedde 
op de lijst van 's werelds meest corrupte naties, achter Haïti. 

  



Corruptie van de Iraakse regering 

De belangrijkste anticorruptiewet van Irak is de Accountability Act, die actieve en passieve 
omkoping, poging tot corruptie, afpersing, het witwassen van geld en ambtsmisbruik 
strafbaar stelt. De regering voert de anticorruptiewetten echter niet effectief uit en ambtenaren 
houden zich straffeloos bezig met corruptie. 

Op 18 mei 2009 merkte de BBC op dat een recent rapport van de Iraakse commissie tegen 
corruptie, de neerslag van haar onderzoek van zo'n 12.000 klachten over corruptie bij de 
overheid, aangaf dat onder de meest flagrante overtreders - in willekeurige volgorde - de 
ministeries van defensie, interieur, financiën, onderwijs en gezondheidszorg betrokken 
waren.  

Een combinatie van spooksoldaten, het lekken van inlichtingen door corrupte Iraakse 
veiligheidsfunctionarissen en de afpersing van de burgerbevolking heeft geleid tot 
aanzienlijke grondgebiedverliezen aan ISIS in 2014. In 2016 schatte Hoshyar Zebari, de 
voormalige minister van Financiën van Irak, dat er sprake was van 30.000 spooksoldaten in 
het Iraakse leger en corrupte officieren streken hun salaris op38. Uit een onderzoek onder 
mensen in de regio Mosul, geleid door het Harvard Humanitarian Initiative en gepubliceerd 
in juni 2020, bleek dat zij corruptie zagen als de belangrijkste oorzaak van de opkomst van 
ISIS.39 

Electronic Iraq onderstreepte dat "honderden gezondheids-, onderwijs- en 
infrastructuurprojecten vertraging hebben opgelopen als gevolg van corruptie en oliesmokkel. 
Onderwijs- en gezondheidsprojecten worden het meest getroffen, aangezien honderden 
scholen dringend aan reparatie toe zijn en ziekenhuizen kampen met een tekort aan 
apparatuur en medicijnen. . "40 

Volgens een gerubriceerd rapport uit 2007 van het Amerikaanse Congres41, waarin de 
inspanningen (of de poging) tegen corruptie door de Commission on Public Integrity (CPI) 
werden toegelicht, maar ook van andere anticorruptieafdelingen binnen de Iraakse regering, 
was de regering van Maliki "niet in staat om zelfs maar de meest rudimentaire handhaving 
van wetten tegen corruptie te bewerkstelligen. Erger nog, aldus het rapport, was dat het 
kabinet van Maliki onderzoek naar fraude en misdaad binnen de regering altijd heeft 
belemmerd. Bovendien concludeerde het rapport dat corruptie 'in vele ministeries de norm 
is'.. 

Het rapport beschreef de Iraakse regering als doordrenkt van corruptie en misdaad, en 
corruptieonderzoekers konden er nauwelijks iets aan doen. Maar werknemers van het 
Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken getuigden in mei 2008 dat de VS "toelieten 
dat corruptie kon woekeren op het hoogste niveau van de Iraakse regering", wat leidde tot het 
verlies van miljarden Amerikaanse dollars belastinggeld. Het is bekend dat ambtenaren 
steekpenningen eisen tot tienduizenden dollars om overheidscontracten uit te geven of zelfs 
maar een openbaar document te ondertekenen42. Ook om een lucratieve positie te regelen 
voor een vriend of familielid. "Politieke partijen weigeren het kabinet te verlaten omdat ze 



niet langer in de schatkist kunnen graven", zei een hooggeplaatst lid van de regerende coalitie 
tegen AFP op 24 november 2019. 

Veel kabinetsbenoemingen, directeuren-generaal in ministeries en ambassademedewerkers 
zijn familieleden van Moqtada Sadr en Hadi Al-Ameri, het hoofd van de Badr-organisatie, de 
militaire vleugel van de Supreme Islamic Iraqi Council, de twee grootste partijen in het 
Iraakse parlement. 

Temidden van de verwachte herschikking van het kabinet in 2019, werden er al posities 
'gekocht', zei een hoge Iraakse functionaris. "Een politieke partij krijgt een bepaald ministerie 
toegewezen en verkoopt die ministeriële positie vervolgens aan de hoogste bieder", beschreef 
hij een transactie ter waarde van $ 20 miljoen. Het is een bekend script: de kandidaat betaalt 
de partij voor de functie en probeert vervolgens zoveel mogelijk publiek geld toe te eigenen, 
waarmee de schuld kan worden afbetaald. Het systeem is zo diep geworteld, zeggen 
waarnemers, dat er weinig is dat een Iraakse premier kan doen om het te stoppen.43 

Artikel 136 (b) van het Iraakse wetboek van strafvordering stelt ministers in staat om 
ambtenaren van het ministerie te beschermen tegen werkgerelateerde vervolging wegens 
corruptie. De Commissie voor Integriteit heeft in haar halfjaarverslag 2016 geen namen 
gepubliceerd van overheidsfunctionarissen die betrokken zijn bij corruptie. De commissie 
onderzocht echter 13.226 corruptiezaken, waarvan 7.088 zaken werden berecht, terwijl 1.891 
naar de rechter werden verwezen. Zes ministers en 99 ambtenaren op directeur-generaal 
waren betrokken bij zes van de corruptiezaken die naar de rechtbanken werden verwezen.44 

Corruptie en straffeloosheid worden ook beschouwd als ernstige problemen binnen het 
Iraakse veiligheidsapparaat en onderzoeken of vervolgingen van misbruik en corruptie van 
veiligheidstroepen zijn niet publiekelijk beschikbaar. Corruptie binnen het 
veiligheidsapparaat wordt vermeld als een van de belangrijkste redenen die bijdragen aan het 
gebrek aan veiligheid waarmee het land momenteel wordt geconfronteerd.45 

In september 2019 moest de Iraakse regering de grensovergang van het land met Mandali, 
Iran, sluiten vanwege corruptie. Alle medewerkers op de locatie werden overgeplaatst naar 
andere grensovergangen. Een gewapende groep had de overgang in handen, die maandelijks 
ongeveer 600.000.000 dinar aan inkomsten genereerde46. 

In een veel gepubliceerde corruptiezaak zijn verschillende Iraakse hoge functionarissen, 
waaronder hoge functionarissen van het olieministerie, zoals ex-olieminister Hussein al-
Shahristani, beschuldigd van het ontvangen van steekpenningen van grote bedrijven in ruil 
voor het winnen van contracten. Na een onderzoeksrapport dat in 2016 werd gepubliceerd 
door verschillende grote media, waaronder Fairfax Media, de Huffington Post en The Age, 
werd onthuld dat het in Monaco gevestigde bedrijf Unaoil naar verluidt had gediend als 
tussenpersoon tussen grote oliemaatschappijen zoals het Britse Rolls-Royce, Halliburton, 
Leighton Holdings uit Australië en Samsung en Hyundai uit Korea die miljarden dollars aan 
overheidscontracten in Irak hebben binnengehaald.47 



In september 2020 werden de algemeen directeur van de Landbouwbank, Adel Khudair, en 
12 van zijn medewerkers gearresteerd. Onderzoek bracht hem in verband met het verdwijnen 
van enorme sommen geld in wat bekend staat als het "landbouwinitiatief", dat dateert uit het 
tijdperk van Nouri al-Maliki. Maliki profiteerde van de gelijktijdige stijging van de 
olieprijzen en de toename van de Irak-olieproductie tijdens zijn regering om enorme 
budgetten te krijgen, maar desondanks bereikte zijn regering niets en liet de grootste dossiers 
van corruptie en verspilling van overheidsgeld achter. Maliki's naam verscheen in een andere 
corruptiezaak: een gigantisch waterproject in Bagdad, dat miljoenen dollars heeft gekost maar 
niet werd voltooid. 

In diezelfde maand hebben de Iraakse autoriteiten verschillende arrestaties verricht tegen 
hoge ambtenaren die beschuldigd werden van corruptie. Bahaa Abdul-Hussein, directeur van 
Key Card, een bedrijf dat werd gecontracteerd om de betaling van ouderdomspensioenen te 
vergemakkelijken, werd op de luchthaven van Bagdad gearresteerd voordat hij kon vluchten. 
Saadi deed bekentenissen die leidden tot de ontdekking van een breed netwerk van 
witwaspraktijken, dat wordt gebruikt door ambtenaren, politici en partijen, die vertrouwen op 
medewerkers in Beiroet. Abdul heeft sterke banden met voormalige functionarissen en 
huidige leiders. De bronnen gaven aan dat de arrestatie van Abdul-Hussein kan leiden tot de 
arrestatie van andere personen en het recupereren van verduisterde gelden in binnen- en 
buitenland.48 

Corruptie en slecht bestuur werden ook gezien als beperkende factoren voor vrouwen bij het 
vinden van werk. Hoewel dit in alle sectoren gebeurt, is dit vooral acuut in de publieke 
sector, die de voorkeur heeft voor vrouwen vanwege de economische voordelen, minder uren 
en een betere bescherming van rechten. Het patronagesysteem is van invloed op zowel 
mannen als vrouwen, maar omdat mannen meer sociale netwerken hebben heeft het een 
groter effect op vrouwen.49  

Irak is natuurlijk niet het enige corrupte land in de regio. De meeste oliestaten in het Midden-
Oosten en elders gebruiken olie-inkomsten om grote wapenaankopen en andere megalomane 
projecten te financieren, en corruptie is wijdverbreid. Maar terwijl omkoping 
alomtegenwoordig is in Iraaks Koerdistan, worden er nog steeds wegen, luchthavens, 
bruggen, energiecentrales en huizen gebouwd, terwijl in Bagdad geen infrastructuurwerken 
plaatsvinden of huizen worden gebouwd. 

Volgens minister van Onderwijs Mohammad Iqbal in 2015 werden meer dan 3.124 diploma's 
vervalst. Maar de Iraakse krant Azzaman meldde al op 8 oktober 2011 dat meer dan 30.000 
Iraakse ambtenaren, onder wie hoge ambtenaren, hun baan hadden verkregen met valse 
certificaten en diploma's, aldus de parlementaire commissie voor integriteit en transparantie.50  

Politici houden zich nooit aan hun beloften. Restauratie- en verbeteringsprojecten worden 
beloofd, maar worden geschrapt voordat de inkt is opgedroogd en het toegewezen geld 
verdwijnt in corrupte zakken. Olie, goed voor meer dan 90% van de overheidsinkomsten, is 
ook de belangrijkste grondstof op de zwarte markt. Criminele netwerken, waaronder 
personeel van het olieministerie, hooggeplaatste politieke en religieuze figuren, zijn naar 



verluidt betrokken bij de corruptie, in samenwerking met maffianetwerken en criminele 
bendes die olie smokkelen en enorme winsten genereren. 

Omdat de kosten van de strijd tegen IS en de daling van de olieprijzen een grote druk hebben 
uitgeoefend op een toch al sputterende economie, zorgde de ongebreidelde corruptie voor 
steeds ernstiger problemen in Irak. Op 11 augustus 2016 ondertekende Irak een overeenkomst 
met het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) om de endemische 
corruptie te helpen bestrijden die de economie en instellingen van het land lam heeft gelegd. 
De UNDP zal proberen de Iraakse regering beter in staat te stellen corruptie op te sporen en 
te vervolgen. Tot dusverre is er geen substantiële vooruitgang geboekt in deze samenwerking. 
Op 9 december 2020 hebben de UNDP en het kabinet van de Iraakse premier hun 
partnerschap herbevestigd door een nieuw memorandum van overeenstemming (MoU) te 
ondertekenen, bedoeld om transparantie, verantwoordingsplicht en integriteit in de publieke 
en private sector te bevorderen.51 

De Iraakse regering heeft tot dusverre weinig gedaan om de verwoeste steden van haar 
grotendeels soennitische bevolking te herstellen na de strijd tegen ISIS. Ze heeft weinig 
gedaan om enige andere vorm van etnische of sektarische eenheid tot stand te brengen, en 
veel te veel van de 'olierijkdom' wordt geconsumeerd door zijn politici, ambtenaren en een 
overheidssector die een van de meest betaalde en minst productieve in de 
ontwikkelingslanden is. 

  



Klokkenluiders riskeren vergelding, misbruik en zelfs gevangenisstraf voor het melden 
van fraude. 

“Volgens de False Claims Act wordt de procureur-generaal geacht klokkenluiders te 
verdedigen om oorlogsprofiteurs te vervolgen en te bestraffen. De trieste waarheid is dat de 
regering-Bush dit niet eens heeft geprobeerd, integendeel, ze heeft er alles aan gedaan om dit 
te voorkomen ”, verklaarde Alan Grayson, advocaat voor klokkenluiders, tijdens de DPC-
hoorzitting van 21/09/2007. 

Klokkenluiders riskeren vergelding, misbruik, en zelfs gevangenisstraf voor het melden van 
fraude. 

De Iraakse Raad van Hoge Controle (BSA) meldde tientallen doden onder zijn personeel, 
terwijl andere werknemers werden afgeschrikt om naar hun werk te gaan vanwege dreiging 
met geweld tegen hen of hun families. 

De International Crisis Group (ICG) meldde in 2011 dat parlementaire medewerkers, 
rechters, advocaten en andere leden van de rechterlijke macht die betrokken zijn bij 
strafzaken en fraudezaken, samen met hun familieleden, het doelwit waren van moord en 
ontvoering. Volgens de Iraakse Hoge Justitiële Raad waren sinds 2003 38 rechters vermoord. 

In 2007 voerde rechter Radhi Hamza al-Radhi, hoofd van de Commission of Public Integrity 
(CPI) tot 3.000 onderzoeken uit naar departementale corruptie en ontbrekende fondsen ten 
bedrage van 18 miljard dollar, hoewel slechts 241 gevallen tegen lagere ambtenaren voor de 
rechter werden gebracht. Radhi nam ontslag na een aanval op zijn huis. Zijn opvolger, rechter 
Mousa Faraj, zette de onderzoeken van zijn voorganger voort, geholpen door Amerikaanse 
anti-corruptie ambtenaren. In strijd met de grondwet verving de Maliki regering Faraj door 
rechter Raheem Hasan al-Ugaili in januari 2008. 

Medio 2011 meldde Ugaili dat de CPI "worstelt met de druk van politici en stammen" en dat 
"corrupte invloeden ... en politieke partijen CPI onderzoekers proberen te corrumpen als een 
methode om hun onderzoek te fnuiken, of het personeel gebruiken als middel tegen hun 
politieke tegenstanders." 

Ugaili gaf zijn ontslag uit protest, slechts enkele weken na de publicatie van zijn rapport, 
nadat de CPI en BSA ontdekt hadden dat er grootschalige corruptie was en praktijken van 
witwassen van geld bij de politieke partijen, ambtenaren en hooggeplaatste bureaucraten en 
politici in het ministerie van Defensie en het kantoor van de premier. Een verslag uit 2012 
van de speciale inspecteur-generaal voor de wederopbouw van Irak (SIGIR) merkte op dat 
413 gevallen van corruptie werden stopgezet in de eerste drie maanden van 2011 alleen al. 

In het oktober 2007 rapport van de speciale inspecteur-generaal over de wederopbouw in Irak 
werd gemeld dat "sinds 2003 meer dan 30 stafmedewerkers van de CPI (Irak's Commissie 
voor openbare integriteit, de anti-corruptie-instantie) zijn vermoord". Gerichte moorden 
volgden daarna. De meest recente moord op een personeelslid vond plaats in Kirkuk op 16 



september 2014 en 18 oktober 2015, toen Ibrahim Jihad Hamad en Faeez Abdul Wahid 
werden neergeschoten. 

Irak's laatste voorzitter van de Integriteitscommissie, rechter Ezzat Tawfiq, kwam om bij een 
auto-ongeluk in maart 2019. Hoewel het auto-ongeluk officieel als een ongeval werd 
aangemerkt, vroegen sommige Irakezen zich snel af of er sprake was van vals spel, gezien de 
invloed en macht van de tegenstanders van de commissie54. 

De volgende fragmenten uit een vernietigend CPI-rapport, geciteerd in een artikel in het 
Amerikaanse tijdschrift The Nation, bewezen de onhoudbare stand van zaken in de 
"bloeiende democratie" van Irak: 

(...) Acties tegen corruptie in het ministerie van Onderwijs zijn bijzonder onwerkzaam 
geweest ....  

 "Volgens de studie zijn verschillende ministeries “zo stevig in handen van criminele bendes 
en milities" dat het onmogelijk is voor onderzoekers naar corruptie "om [er] te werken gezien 
de afwezigheid van  tactische [veiligheids] krachten ter bescherming van de onderzoeker. "  

(...) Het kabinet van Maliki vormt, aldus het rapport, een deel van het probleem: "De 
minister-president heeft zich openlijk vijandig getoond tegenover onafhankelijke corruptie-
onderzoeken. Zijn regering heeft werkingsmiddelen van de CPI ingehouden, aldus het 
verslag, en "er zijn een aantal duidelijke gevallen waar overheids- en politieke druk is 
gebruikt om de resultaten van onderzoeken en vervolgingen in het voordeel van de leden van 
de sjiitische alliantie te veranderen" – waaronder de Dawa-partij van Maliki valt.  

(...) Maliki heeft ook corrupte ambtenaren beschermd door het herinvoering van een wet die 
de vervolging van een ambtenaar zonder de toestemming van de minister van het betreffende 
bureau verhindert.  

(...) In een andere nota, verkregen door The Nation – met de vermelding "Vertrouwelijk en 
Geheim" – gaf het kabinet van Maliki in het begin van 2007 de Commissie voor Openbare 
Integriteit het bevel geen enkele zaak met betrekking tot de president van Irak, de premier 
van Irak, of een huidige of vroegere minister door te sturen zonder voorafgaande 
toestemming van Maliki. Volgens het rapport van de Amerikaanse ambassade betreffende de 
inspanningen tegen corruptie ging de vijandigheid van de regering tegen de CPI zo ver dat de 
CPI-link op de officiële Iraakse regeringswebsite de bezoekers voor een tijd naar een 
pornografische site leidde.  

(...) CPI stafleden werden "binnen ministeriële hoofdkwartieren door gewapende bendes 
aangeklampt en de toegang ontzegd tot de ambtenaren en de administratie." Zij en hun 
gezinnen worden stelselmatig bedreigd. Sommigen slapen in hun kantoor in de Green Zone. 
In december 2006 vuurde een scherpschutter vanaf het dak van een Iraaks regeringsgebouw 
in de Groene Zone drie schoten af op het CPI-hoofdkwartier. Twaalf CPI personeel zijn 
vermoord tijdens hun werk. 



Een Iraakse opiniemaker: "In werkelijkheid heeft Maliki noch de capaciteit noch de wens om 
de corruptie te bestrijden. Het hele politieke proces is gebaseerd op corruptie. De Irakezen 
weten dat het de regering van Maliki is en Maliki zelf die alle onderzoeken naar en 
bestraffing van misdaden en corruptie belemmeren, met de steun van de bezetters. Hij 
beschermde de minister van Handel, die werd beschuldigd van corruptie, en maakte 
onderzoek onmogelijk. Via zijn bondgenoten in het parlement verhinderde hij de 
parlementsleden om de ministers te ondervragen over de corruptie. Zijn macht wordt gebruikt 
om de CPI en andere onderzoeksinstellingen te beletten hun werk te doen. Het nieuws 
circuleert bijvoorbeeld dat het hoofd van het financieel toezicht, de heer Torki, die verklaarde 
dat er ‘1.088 valse diploma's zijn, zelfs in de hoge rangen van de Iraakse regering, en dat de 
verantwoordelijken moeten gestraft worden’, nu beschuldigd wordt van het plegen van 
misdaden tijdens het vorige regime en er een aanhoudingsbevel tegen hem is uitgevaardigd. 
Het is duidelijk dat deze beschuldiging bedoeld is om hem te doen zwijgen " 

  



Iraakse milities omarmen corruptie 

De eerste eis in de grootste massaprotesten die Irak in oktober 2019 meemaakte, was de 
bestrijding van officiële corruptie. Maar, om de belangen van het systeem van corrupte van 
religieuze en sektarische partijen te beschermen, ontketende de regering van voormalig 
premier Adel Abdul Mahdi Iraakse milities, gelieerd aan Iran, op de vreedzame 
demonstranten en doodde +700 demonstranten en verwondde + 20.000 meer. 

De militieleiders hebben zich aangesloten bij de rijkste mannen van Irak en zijn berucht 
geworden door het kopen van luxe restaurants, nachtclubs en weelderige boerderijen aan de 
Tigris. 

Robert F. Worth meldde op 29 juli 2020 in de New York Times: “De milities worden 
bijgestaan en gesteund door een nieuwe Iraakse politieke klasse wiens enige ethiek 
zelfverrijking is. Door de jaren heen heeft deze cross-sektarische kliek de oplichting op elk 
niveau onder de knie: routinematige afpersingen aan checkpoints, bankfraude, verduistering 
van overheidsgelden. Adel Abdul Mahdi, die werd geprezen als een potentiële hervormer 
toen hij in 2018 premier van Irak werd, hoopte de milities ondergeschikt te maken aan de 
staat. In plaats daarvan waren ze hem te slim af en overschaduwden ze hem. Zijn kabinet 
omvatte mensen die banden hebben met enkele van de ergste omkopingsystemen waarmee 
het land te maken heeft. 

De Verenigde Staten zijn hier diep bij betrokken, en niet alleen omdat hun opeenvolgende 
invasies het land verwoestten en de economie teisteren. Amerika levert het geld dat dit beleid 
ondersteunt, zelfs als Amerikaanse functionarissen zich vragen stellen bij de zelfverrijking 
van Iraakse bondgenoten. De Federal Reserve van New York levert Irak nog steeds minstens 
$ 10 miljard per jaar in harde valuta uit de olieverkoop van het land. Veel daarvan wordt 
doorgegeven aan commerciële banken, zogenaamd voor invoer, in een proces dat lang 
geleden werd gekaapt door de Irakese witwaskartels. Tegelijkertijd leggen de Verenigde 
Staten straffen op aan twee landen - Iran en Syrië - waarmee Irak notoir poreuze grenzen 
deelt. Het is de ideale voedingsbodem voor corruptie.”56 

Op 3 september 2009 meldde de New York Times dat een bende overvallers acht bewakers in 
de Zuwiya-tak van de Rafidain-bank in Bagdad had vastgebonden en hen ter plaatse met 
gedempte geweren neerschoot. Ze gingen ervandoor met minstens twee volle wagens aan 
contant geld ter waarde van $ 4,3 miljoen dollar. Om de politie hoefden ze zich geen zorgen 
te maken, want in die buurt waren ze zelf de politie. Onder hen waren verschillende 
lijfwachten van Adel Abdul Mahdi, die van oktober 2018 tot mei 2020 premier van Irak was, 
van 2005 tot 2011 vice-president van Irak en van 2014 tot 2016 minister van Financiën in de 
interim-regering en minister van Olie. . 

  



Beoordeling door de Wereldbank van Irak 

In 1996 heeft de Wereldbank haar Worldwide Governance Indicators (WGI) vastgesteld, die 
de norm zijn geworden voor het meten van het overheidsbeheer in ontwikkelingslanden. De 
WGI bestaat uit zes indicatoren van bestuursdimensies die sinds 1996 in meer dan 200 landen 
worden gebruikt: stemrecht en verantwoording, politieke stabiliteit en afwezigheid van 
geweld / terrorisme, effectiviteit van de overheid, kwaliteit van regelgeving, rechtsstaat en 
corruptiecontrole. 

● Stemrecht en verantwoordingsplicht: de mate waarin de burgers van een land kunnen 
deelnemen aan de selectie van hun regering, evenals vrijheid van meningsuiting, 
vrijheid van vereniging en vrije media. Dit is Irak's best presterende bestuursindicator 
en weerspiegelt de formele vrijheden en rechten die grondwettelijk zijn gegarandeerd, 
evenals het verkiezingsproces. Niettemin bevond Irak zich in 2018 in de laagste 
categorie ter wereld. 

● Politieke stabiliteit en afwezigheid van geweld: de perceptie van de waarschijnlijkheid 
dat de regering zal worden gedestabiliseerd of omvergeworpen door ongrondwettige 
of gewelddadige middelen, waaronder o.a. huiselijk geweld en terrorisme. Hier 
behoren de prestaties van Irak tot de laagste ter wereld, gerangschikt in de laagste 
percentielcategorie in 2018. 

● Effectiviteit van de overheid: de kwaliteit van openbare diensten, de kwaliteit van de 
openbare dienstverlening en de mate van onafhankelijkheid van politieke druk, de 
kwaliteit van beleidsformulering en implementatie, en de geloofwaardigheid van de 
inzet van de regering voor dergelijk beleid. Irak behoorde in 2018 tot de laagste 
categorie. 

● Kwaliteit van regelgeving: het vermogen van de regering om een degelijk beleid en 
goede regelgeving te bieden die de ontwikkeling van de particuliere sector mogelijk 
maakt en bevordert. Ook hier scoorde Irak scoorde in 2018 in de laagste categorie. 

● Rechtsstaat: zich houden aan de regels van de samenleving, waaronder de kwaliteit 
van contractuitvoering en eigendomsrechten, de politie en de rechters, evenals de kans 
op misdaad en geweld. Irak presteert in dit geval zelfs nog slechter, in de laagste 
categorie van 3 percentielen in 2018. 

● Corruptiecontrole: de mate waarin publieke macht wordt uitgeoefend voor persoonlijk 
gewin, met inbegrip van zowel kleine als grootschalige vormen van corruptie, evenals 
de ' het veroveren van 'de staat door elites en privébelangen. Irak scoorde in 2018 in 
de laagste categorie. 

  



Wanneer een minister van Financiën over corruptie van zijn eigen regering spreekt 

De presentatie van professor Ali A. Allawi op 2-4 maart 2020 in Berlijn57 is verhelderend. 
Ali Abdul Ameer Allawi is een Iraakse politicus die van september 2003 tot 2004 minister 
van Handel en Defensie was in het kabinet dat werd benoemd door de interimraad van 
gouverneurs van Irak, en vervolgens minister van Financiën in Irak tussen 2005 en 2006 
overgangsregering. Allawi werd in mei 2020 benoemd tot minister van Financiën in het 
kabinet van Mustafa Al-Kadhimy, dus hij kan een onverwachte bron worden genoemd, omdat 
hij een integraal onderdeel was van eerdere corrupte regeringen en dus een deel van het 
probleem. Zal hij in staat zijn om de dijkbreuk van corrupte praktijken te stoppen? Iraakse 
demonstranten denken van niet. Wanneer je in een gouden koets stapt en vreemde chauffeurs 
de richting bepalen, heb je twee keuzes: blijf in de koets en volg de koers van de chauffeur of 
stap uit. Daarom wil de protestbeweging het hele door de VS opgelegde politieke systeem 
afschaffen en een einde maken aan buitenlandse inmenging. 

Hier zijn enkele fragmenten uit zijn presentatie: 

"De chaos, willekeur en oppervlakkigheid van de "hervormingen" van de CPA creëerden het 
perfecte platform om Irak in de laagste rangen van corrupte landen te duwen. Deze 
omstandigheden werden verder verergerd door de Iraakse regeringen die het wanbeheer van 
het land sinds 2004 overnamen. 

De verwijdering van de hoogste niveaus van werknemers in de overheidsinstellingen voor 
hun baathistische voorkeuren creëerde een leiderschapsvacuüm in de bureaucratie. Dit werd 
ingevuld door ambtenaren van een lagere rang die ofwel incompetent waren, onvoldoende 
toegerust voor de taak, of die door het vorige regime buitenspel waren gezet wegens een 
misdrijf of nalatigheid. 

Het onzorgvuldig en chaotisch overnemen van de overheidsinstanties door trawanten en 
aanhangers van de nieuwe politieke klasse creëerde een nieuwe laag van bureaucraten die 
weinig of geen training hadden in moderne administratieve praktijken, taken en wettelijke 
beperkingen. 

Tienduizenden ballingen die streefden naar werkgelegenheid, keerden terug met 
verwachtingen van regeringsposten en een functie die weinig of geen werk vereiste, maar die 
status en financieel voordeel zou opleveren. Een psychologie van het recht op extraatjes van 
de overheid ging gepaard met de duur van hun ballingschap. 

Chaos, willekeur, incompetentie, zelfverrijking en duidelijke onwetendheid kenmerkten de 
economische beleidsvorming, verergerden de chaotische toestand van de regering verder en 
creëerden ruime mogelijkheden voor gewetenloze en corrupte mensen om te profiteren van 
de heersende wanorde. De zoektocht naar profijt door zakenlieden, overheidsfunctionarissen, 
ministers en buitenlandse avonturiers werd de verzekerde weg naar verrijking. De 
belangrijkste motor achter de besluitvorming voor de economie, althans in de publieke sector, 
was de opwinding voor toekomstig economisch profijt. 



Onnodig te zeggen dat de verstoringen en kosten voor de economie met grote sprongen 
groeiden. De nieuwe politieke klasse, van wie velen jaren in onbemiddelde ballingschap en 
onder vernederende omstandigheden hadden doorgebracht, was vastbesloten om hun periode 
van lijden te laten vergoeden door zich te voeden aan de openbare trog. Leiders van deze 
nieuwe orde waren evenzeer vastbesloten om persoonlijk fortuin te vergaren door hun 
controle over belangrijke ministeries en overheidsinstanties. Alle controles op corrupte 
praktijken die voorheen bestonden, werden ernstig verzwakt door een bange en verwarde 
bureaucratie, een mank gerechtelijk systeem en de algemene verslechtering van de ethiek van 
handelstransacties. De oude criminele en zakelijke netwerken die de sancties doorbraken, 
keerden vaak terug om samen te werken met de nieuwe politieke klasse, waardoor een sterke 
stimulans wordt gecreëerd om de "crisis"-economie van Irak in stand te houden. Een 
"perfecte storm" die de stratosferische toename van corruptie bevorderde, ontwikkelde zich in 
de periode 2004-2019. Ondanks de verbazingwekkende plunderingen is geen enkele hoge 
functionaris aangeklaagd, berecht en vervolgens veroordeeld voor corrupte praktijken. De 
enige die er dichtbij was gekomen, een voormalig minister van Elektriciteit, werd een paar 
dagen vastgehouden en vervolgens uit de gevangenis gehaald door een door de VS 
getolereerde gevangenisuitbraak georganiseerd door de Black Water Co! De voormalige 
minister van Handel werd onder huisarrest geplaatst nadat hij was aangeklaagd wegens een 
kleine administratieve overtreding. 

Voorbeelden van corruptiepraktijken door de Iraakse regering van 2003 tot heden. 

De Integrity Commission, de instantie die belast is met het monitoren en bestraffen van 
corrupte praktijken, is zelf vatbaar voor corruptie via afpersing en chantage van aangeklaagde 
daders. De hoofden van de Commissie klagen voortdurend over hun onvermogen om achter 
onverlaten te gaan vanwege politieke bescherming. De Integriteitscommissie heeft letterlijk 
duizenden gevallen van bewezen corrupte praktijken die zonder juridische stappen in haar 
dossiers zijn blijven hangen. 

2004-2009: Corruptie bij de invoer van olieproducten Verlies van ongeveer $ 1 - $ 1,5 
miljard door te hoge prijzen en kunstmatige schaarste. 

2014-heden: Corruptie in de aanvoer van en handel in zware stookolie. Verlies van ongeveer 
$ 400 miljoen per jaar 

2006-2010: Corruptie bij het Ministerie van Defensie. Aankoop van militair materieel uit de 
voormalige Warschaupactlanden: Verlies van ongeveer $ 300 miljoen 

2009: Corruptie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken bij de levering van apparatuur 
voor bomdetectie : Verlies van ongeveer $ 200 miljoen door ernstige overladen (nutteloze 
apparatuur kost ongeveer $ 60 per stuk verkocht voor $ 16.000 per stuk; bron: New York 
Times) 



2008-2014: corruptie bij het ministerie van Transport: aankoop van Bombardier-vliegtuigen, 
ondoorzichtige haventerminalvergunningen, vrachtwagen transportcontracten: verlies van 
ongeveer $ 500 miljoen 

2004-2019: gemeente Bagdad: grote waterwerken en rioleringcontracten; overdrachten en 
verkopen van land: verlies ongeveer $ 2,5 miljard 

2004-heden: spookwerkers in ministeries, voornamelijk het ministerie van Defensie en 
Binnenlandse Zaken: verlies van ongeveer $ 250 miljoen per jaar 

2004-2010: Ministerie van Sport. Vermeende corruptie bij de bouw van stadions 

2004-2016: Het Haj and Umra Bureau. Vermeende corruptie bij de aanschaf van reis- en 
verblijfsdiensten voor pelgrims 

2004 Heden: Corruptie bij de levering van meststoffen en zaden door het Ministerie van 
Landbouw 

2004 Heden: Corruptie bij de inkooporganisatie van geneesmiddelen van het Ministerie van 
Volksgezondheid. Verliezen bedragen ongeveer $ 200 miljoen per jaar 

2010 Heden: corruptie bij de toekenning van bouwprojecten voor ziekenhuizen 

2006 Heden: een grote kloof in stand houden tussen de officiële wisselkoersen voor 
overschrijvingen op de lopende rekening en parallelle markttarieven van tussen 3% en 8%. 
Ongeveer 10% van de valuta-aankopen "heen en terug" tussen de officiële en parallelle 
koersen van in totaal ongeveer $ 750 miljoen per jaar. 

Er is vermeende corruptie bij het verkrijgen van leningen, voorschotten en garanties van alle 
financiële instellingen die eigendom zijn van de staat, zoals Rafidain Bank, Rashid Bank en 
de TBI. 

Er wordt beweerd dat er corruptie is in de grondtransacties van de religieuze schenkingen 
(Awqaf) en de overdracht en verkoop van staatsgrond gecontroleerd door het ministerie van 
Financiën 

De ondoorzichtigheid van de contracten voor het delen van productie die door de Regionale 
Regering van Koerdistan (KRG) aan buitenlandse oliemaatschappijen zijn toegekend 
maskeert een groot inkomen voor de belangrijkste politieke figuren van de KRG. De cijfers 
lopen, mits onderbouwd, in de miljarden. 

Een van de meest flagrante daden van wettelijke zelfverrijking zijn de salarissen en extraatjes 
die de politieke klasse (parlementariërs, het kabinet van de premier, het kabinet van de 
president) zichzelf heeft toegekend. 

De kosten voor het in stand houden van een Iraakse premier zijn een van de hoogste ter 
wereld (ongeveer $ 500 miljoen per jaar). De begrotingen van het kabinet van de premier 



bedragen $ 900 miljoen, waarvan het grootste deel niet in de boekhouding komt; voor het 
voorzitterschap is dat ongeveer $ 400 miljoen. In totaal hebben de ongeveer 400 leden van de 
politieke klasse van Irak zichzelf ongeveer $ 2 miljard per jaar toegekend. De 
hervormingsmaatregelen die in 2014 en 2015 werden goedgekeurd, hadden dit cijfer kunnen 
verlagen. 

Er bestaat weinig twijfel over de kosten van het institutioneel verval en de corruptie die de 
groei en ontwikkeling van de Iraakse economie ernstig vertraagd hebben. 

De kwalitatieve effecten van verlies van eigenwaarde, cynisme, wantrouwen en een gevoel 
van alomtegenwoordige onrechtvaardigheid zijn even groot, zoniet groter. 

Misschien is het grootste verlies de bijna-terminale achteruitgang van de informele regels en 
gedragscodes, die meestal zijn afgeleid van de etnisch-religieuze tradities. Deze hadden het 
mogelijk gemaakt om zaken te doen in die zeer lange periodes in de geschiedenis van Irak 
toen er onvoldoende waarborgen waren van het gerechtelijk apparaat en de politieke 
autoriteit. ” 

  



Dubbele nationaliteit bevordert onbeperkte fraude 

Elk van de 275 Iraakse parlementsleden ontvangt een maandsalaris van ongeveer $ 17.000  
en heeft 30 lijfwachten. Elke minister verdient meer dan 30.000 dollar per maand, de premier 
60.000 dollar en de president 75.000 dollar, exclusief andere "onkosten", aldus het Iraq 
National Audit Office (cijfers voor 2018). 

Een half miljard dollar aan privileges wordt jaarlijks toegekend aan Iraakse parlementsleden, 
volgens de bevindingen van het onderzoek dat op 13 december 2013 de hoofdprijs won op de 
Arab Reporters for Investigative Journalism-conferentie. Bij die gelegenheid zei de activist 
van het maatschappelijk middenveld en hoogleraar Sumerianologie Salim al-Ameri, dat het 
parlement van Warka, het eerste parlement in de geschiedenis in 3000 voor Christus, een 
groter vermogen had om heersers ter verantwoording te roepen dan het huidige parlement in 
Irak. In de drie jaar sinds 14 juni 2010, zei Ameri, is dit parlement niet in staat gebleken om 
één enkele persoon te straffen in een corruptiezaak, of een einde te maken aan de verspilling 
van openbare middelen, in welk agentschap van de Iraakse regering dan ook.2 

Veel ministers van de verschillende Iraakse kabinetten sinds 2004 hebben de Britse 
nationaliteit, zoals (ex) premier Haider al Abadi en de (ex) Iraakse president Fuad Masoum, 
of hebben de Iraanse nationaliteit, zoals al-Maliki, Ali al-Adeeb, ex-minister van Hoger 
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek en Hadi al-Amari, voormalig Iraaks minister van 
Transport en hoofd van de Badr-organisatie, militaire vleugel van de Supreme Islamic Iraqi 
Council (SIIC), tevens commandant van de Popular Mobilization Forces. 

Andere hoge Iraakse functionarissen hebben ook een dubbele nationaliteit, waaronder 
premier Adel Abdul Mahdi (Frankrijk), voormalig premier Haider al-Abadi en voormalig 
Iraakse minister van Buitenlandse Zaken Ibrahim al-Jaafari (VK) en parlementsvoorzitter 
Saleem al-Jibouri (Qatar). Van de 66 Iraakse ambassadeurs hebben er 32 een dubbele 
nationaliteit, evenals naar schatting 70 tot 100 parlementsleden. 

Dan zijn er de ministers in de huidige Iraakse regering met een westerse achtergrond: 
Mohamed Ali Alhakim - Minister van Buitenlandse Zaken (VK en VS), Fuad Hussein - 
Minister van Financiën en vice-premier (Nederland en Frankrijk), Thamir Ghadhban - 
Minister van Olie en vice-premier (VK) 

Veel functionarissen die door de Iraakse autoriteiten van corruptie worden beschuldigd, zijn 
het land ontvlucht om aan vervolging te ontsnappen dankzij hun buitenlandse paspoorten, 
waaronder voormalige ministers Abdul Falah al-Sudani (handel), Hazim Shaalan (defensie) 
en Ayham al-Samarrai (elektriciteit). 

Najah al-Shammari was in 2019 de huidige minister van Defensie in de regering van Adel 
Abdul Mahdi. Hij is een Zweeds staatsburger. Volgens de online nieuwssite Nyheter Idag en 
de Zweedse krant Expressen loopt de minister een onderzoek naar uitkeringsfraude voor het 
claimen van huisvesting en kinderbijslag uit Zweden. Hij wordt in Zweden beschuldigd van 
'misdaden tegen de menselijkheid'. 



President Barham Salih is een Brits staatsburger. Een klacht werd tegen hem ingediend door 
'Defending Christian Arabs', die de advocaat-generaal in Schotland vroeg een onderzoek 
tegen hem in te stellen wegens 'autorisatie van misdaden tegen de menselijkheid of 
medeplichtigheid aan de wijdverbreide aanval op burgerdemonstraties in Schotland. Irak dat 
resulteerde in massamoorden, verwondingen, illegale arrestaties en ontvoering ”. 

  



Waar gaat het geld naartoe? 

Er zijn geen robuuste statistieken over de geaccumuleerde opbrengsten van corrupte 
praktijken sinds 2003 in Irak. 

Schattingen van activa die door Irakezen in het buitenland variëren van minimaal $ 100 
miljard tot $ 300 miljard. De overgrote meerderheid van deze activa is illegaal verworven. 
Deze cijfers worden bevestigd door besprekingen met functionarissen van de 
Integriteitscommissie, samen met schattingen die zijn afgeleid uit conclusies. Libanese 
bankiers en Banque du Liban-functionarissen geven aan dat er aan het begin van de 
bankencrisis van oktober 2019 ongeveer $ 20 miljard aan deposito's van Irakezen in Libanese 
commerciële banken stond. Deze zijn nu effectief bevroren binnen het Libanese 
banksysteem. Het is een redelijke schatting om te concluderen dat er een vergelijkbaar cijfer 
is voor Irakese activa in Jordanië. De andere belangrijke bestemming in het Midden-Oosten 
van corrupte Iraakse fondsen is Dubai. Het is zeer waarschijnlijk dat een aanzienlijk deel van 
de Iraakse corrupte fondsen is geïnvesteerd in onroerend goed in Dubai, zowel residentieel 
als commercieel. Een vaak genoemd bedrag van het totale bedrag van dergelijke fondsen is 
bijna $ 25 miljard. 

Een kleiner percentage van Irak's corrupte fondsen is geplaatst bij Turkse banken en 
geïnvesteerd in Turks onroerend goed. Het is zeer aannemelijk dat dit bedrag de afgelopen 
jaren aanzienlijk is gestegen, mede door het aantal Irakezen dat nu in Turkije woont en de 
Turkse nationaliteit heeft. Andere bestemmingen in het Midden-Oosten voor corrupte Irakese 
fondsen zijn Koeweit en Egypte, maar minder dan de vier eerder genoemde grote landen. 

Buiten het Midden-Oosten is Londen de belangrijkste locatie. Iraakse corrupte fondsen die 
zich in het VK bevinden, zijn overgebracht vanuit andere locaties in het Midden-Oosten. Het 
witwassen van geld en de Britse regels zijn zeer robuust voor zowel banken als agenten, maar 
tot voor kort ontsnapten overzeese fondsen voor vastgoedinvesteringen in Londen aan dit 
onderzoek. 

Het totale bedrag dat door Irakezen in onroerend goed in Londen is geïnvesteerd, is moeilijk 
in te schatten. Makelaars in onroerend goed hebben gemeld dat Iraakse fondsen in grote 
hoeveelheden zijn besteed op de woningmarkt in Londen. Volledige verdiepingen van 
nieuwbouwappartementen in de Londense wijk Nine Elms en andere woonwijken zijn 
rechtstreeks door Irakezen verworven, via tussenpersonen of via offshore-bedrijven. Een 
goede schatting van Iraakse corrupte fondsen die in Londens onroerend goed worden 
geïnvesteerd, zou ongeveer $ 10 miljard kunnen bedragen. 

Zwitserland is ook een toevluchtsoord voor Iraakse corrupte fondsen, maar dat is enigszins 
beperkt vanwege de hoge kosten voor het aanhouden van een Zwitserse bankrekening en het 
gebrek aan kennis door de nieuwe klasse van Iraakse 'zakenlieden' van de voordelen van 
Zwitserland. Een zeer vooraanstaande Zwitserse bankier verklaarde onofficieel dat zijn bank 
alleen al ongeveer $ 1 miljard aan Iraakse fondsen bezit. 



Een andere bestemming voor corrupte Iraakse fondsen is de VS. Een groot aantal Irakezen 
met dubbele nationaliteit was betrokken bij verschillende zakelijke ondernemingen in Irak en 
profiteerde van corrupte praktijken. Over het algemeen zijn Amerikaanse burgers niet 
onderworpen aan de strikte witwasregels die van toepassing zijn op andere nationaliteiten bij 
het openen of beheren van bankrekeningen in de VS. Het is relatief eenvoudig gebleken voor 
zowel Iraakse / Amerikaanse burgers, die in Irak zijn beschuldigd van corruptie, om 
bevriezing of inbeslagname van hun bezittingen in de VS te vermijden.58 

In 2019 werd een Hoge Raad voor corruptiebestrijding opgericht om preventieve maatregelen 
te nemen om corruptie tegen te gaan. Moussa Faraj, de voormalige chef van de Iraakse 
Commissie voor Openbare Integriteit, onthulde echter aan een Iraaks dagblad dat de corruptie 
begint bij de uitvoerende macht van Irak en dat deze anticorruptiecommissie 
buitengerechtelijk is en geen einde zal maken aan corruptie. Hij zei dat parlementsleden en 
regeringsfunctionarissen vaak tussenbeide kwamen om het werk van onafhankelijke organen 
die hun persoonlijk gewin in de weg stonden, te belemmeren. Dit blijkt uit steekpenningen, 
chantage, het blokkeren van rechtszaken, het plaatsen van onafhankelijke organen onder 
ministerieel gezag in plaats van parlementair gezag, enz. Dit is een flagrante schending van 
de rechtsstaat - een duidelijk bewijs dat parlementsleden, wetgevers en besluitvormers op elk 
niveau zich bezig houden met praktijken die hen schijnbaar boven de wet plaatsen.59 

  



Geef Irak terug aan het Iraakse volk 

Iraakse parlementslid Haider al-Mulla verklaarde in een interview voor As-Sumariya TV op 
16 januari 2013: “Staat u mij toe u het volgende te vertellen…. De hele politieke klasse, en ik 
herhaal, de hele politieke klasse in Irak, waar ik ook deel van uitmaak, heeft hun financiën en 
die van hun families zeer goed georganiseerd, zodat ze niet hoeven te lijden als er bloed door 
de straten stroomt. De ongelukkige bevolking, aan de andere kant… ” 

Mishan al-Jabouri, een van de Iraakse anticorruptieleiders, zei in een interview in februari 
2016:“ Er is geen oplossing. Iedereen is corrupt, van de top van de samenleving tot de 
bodem. Iedereen. Mij inbegrepen. Ik ben er tenminste eerlijk over. Iemand heeft mij $ 5 
miljoen aangeboden om te stoppen met het onderzoek naar hem. Ik heb hem aangenomen en 
ben hem toch blijven vervolgen. "60 

Corruptie, de verspilling van overheidsmiddelen en de aankoop van militair materieel hebben 
het begrotingstekort van Irak verhoogd van $ 16,7 miljard in 2013, $ 20 miljard in 2016 tot $ 
23 miljard voor het fiscale jaar 2019. En natuurlijk komt het IMF te hulp en staat het op. 
miljardenleningen die het land nog afhankelijker maken van de VS en andere buitenlandse 
schuldeisers. 

Zou het een verrassing moeten zijn dat Irak getuige is van een tekort van $ 43,9 miljard op de 
begroting voor 2021? Zou het een verrassing moeten zijn dat Irak als middeninkomensland 
niet in staat is zijn bevolking te voorzien van de meest elementaire levensbehoeften, zoals 
onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, water, elektriciteit….? 
 
In maart en april 2019 bleek uit een uitgebreide opiniepeiling in heel Irak dat de bevolking 
alleen verenigd was door zeer hoge niveaus van pessimisme over de toekomst van hun land. 
De kern van hun zorgen, en de belangrijkste factor bij het aanwakkeren van wantrouwen, is 
de kwestie van corruptie. In de peiling was 82 procent van de Irakezen bezorgd of zeer 
bezorgd over corruptie op de hoogste regeringsniveaus; 83 procent gaf aan dat de corruptie 
erger werd. Het lijkt duidelijk: politiek gesanctioneerde corruptie onder hoge politici en 
ambtenaren ondermijnt systematisch het geloof van de bevolking in de Iraakse regering en 
vernietigt de legitimiteit van haar leiders in de ogen van de bevolking.61 
 
Misschien is het tijd om te erkennen dat het hele politieke en economische systeem, 
geïmporteerd door de VS na de invasie van 2003, moet worden teruggedraaid, omdat het 
illegaal werd opgelegd aan het Iraakse volk en het alleen de westerse belangen dient en de 
door de VS geïnstalleerde Irakese stromannen verrijkt. . Misschien is het tijd om de Iraakse 
opstanden tegen de ongebreidelde corruptie en buitenlandse inmenging te steunen. Misschien 
is het tijd om Irak terug te geven aan de Irakezen. 
 
Dirk Adriaensens 
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