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INLEIDING  
 
Dit document betreft het derde halfjaarlijkse verslag van de Vlaamse Regering aan het Vlaamse  
Parlement inzake wapens en aanverwant materieel. Het wil een eerste aanhef geven op de groeiende 
vraag bij parlementsleden en de publieke opinie naar meer openbaarheid bij de verslaggeving. 
Daarenboven wil dit document  gevolg verlenen aan het streven van het Europees Parlement naar 
een grotere harmonisatie van de verslaggeving binnen de Europese Unie. 
 
Een eerste maatregel houdt een éénmalige rapportering in over een periode van slechts vier maanden 
die eindigt op 31 december 2004.  De volgende verslagen zullen een halfjaarlijkse  rapportering 
weergeven voor de perioden 1 januari tot 30 juni en 1 juli tot 31 december. Deze tijdsindeling komt 
overeen met de rapportering in de andere gewesten, in de ons omringende landen en voor de 
Working Party on Conventional Arms ( COARM ) van de Europese Unie. 
 
Een tweede maatregel betreft de indeling van de goederen per categorie materieel overeenkomstig de 
22 categorieën van de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen. In hoofdstuk 5 van dit 
verslag wordt hierop uitvoerig ingegaan. De indeling is nu reeds van toepassing in bepaalde  EU 
lidstaten en wordt ook gebruikt binnen de COARM. Deze maatregel zal niet enkel een betere 
vergelijking met andere EU lidstaten toelaten, maar geeft vooral meer gedetailleerd de goederen weer 
tegenover de vroegere Belgische indeling. Al zal deze indeling reeds voor vergunningen vanaf 1 
januari 2005 gevolgd worden en bij het eerstvolgende halfjaarverslag tot uiting komen, werd omwille 
van coherentie binnen éénzelfde jaar voorkeur gegeven om 2004  af te sluiten volgens de traditionele 
manier. 
 
Dit halfjaarlijkse verslag kan geraadpleegd worden op www.vlaanderen.be/wapenexport.  
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HOOFDSTUK 1  HET JURIDISCH KADER 
 
 
 
A. De wetgeving 
Sinds 30 augustus 2003 zijn de gewesten bevoegd voor de “in- uit- en doorvoer van wapens, munitie, 
en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden 
technologie evenals van producten en technologieën voor tweeërlei gebruik, onverminderd de 
federale bevoegdheid inzake de in- en uitvoer met betrekking tot het leger en de politie en met 
naleving van de criteria vastgesteld in de Gedragscode van de Europese Unie op het stuk van de 
uitvoer van wapens”1. 
 
Tot op heden blijft de bestaande federale wetgeving gelden.  
 
 
 
B. Een éénmalige rapportering over vier maanden 
Art. 17 van de wet van 5 augustus 1991 over de in-, uit- en doorvoer van wapens en aanverwant 
materieel stelt dat de regering een jaarlijks en een halfjaarlijks verslag moet overmaken aan het 
parlement.   
Na de overheveling van deze bevoegdheid naar de gewesten heeft de Vlaamse Regering zich steeds 
gebaseerd op de overhevelingsdatum als beginpunt voor de opmaak van het jaarlijkse en halfjaarlijkse 
verslag (31 augustus 2003).   
Heden heeft de Vlaamse minister bevoegd voor deze materie besloten om een “halfjaarlijks” verslag 
op te stellen dat slechts een periode van vier maanden betreft, met name van 01 september 2004 tot 
en met 31 december 2004.  Het geldt hier echter om een éénmalige beslissing.  Het volgende 
jaarlijkse verslag zal telkens de referentieperiode 01 januari tot en met 31 december betreffen, terwijl 
voor het halfjaarlijkse verslag de periode 01 januari tot en met 30 juni zal worden gehanteerd.  Het 
halfjaarlijkse verslag, dat de periode 01 juli tot en met 31 december betreft, zal worden geïntegreerd in 
het jaarlijkse verslag.  
Deze éénmalige referentieperiode van vier maanden laat toe de Vlaamse exportgegevens 
gemakkelijker en efficiënter te vergelijken met de verslagen van de andere gewesten, de verschillende 
EU-lidstaten en de EU-werkgroep “conventionele wapens” (“Working Party on Conventional Arms 
Exports”,  hierna COARM2), die alle de periode 01 januari - 31 december als referentie nemen.  
Bovendien laat dit toe om de Europese afspraken in dit verband na te leven. Zo wordt het jaarlijkse 
verslag van de EU-werkgroep “conventionele wapens” gebaseerd op het kalenderjaar.   
 
 
 
C. Een Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie 
Op 5 mei 2004 werd via een decreet3 door het Vlaams Parlement besloten tot de oprichting van dit 
instituut. Dit Vredesinstituut wordt beschouwd als een onafhankelijke instelling die actief is op het vlak 
van vredesvraagstukken in de breedst mogelijke betekenis van het woord. Dit impliceert onder meer 
activiteiten op het vlak van polemologie, sociale defensie, wapenbeheersing, internationale 
wapenhandel en vredeseconomie, vormen van vreedzame conflictbenadering en internationale 
samenleving.  
Het Vredesinstituut bestaat uit een Raad van Bestuur, een Wetenschappelijke Raad en een 
Wetenschappelijk Secretariaat.  
Op 27 januari 2005 werd door Norbert de Batselier, voorzitter van het Vlaams Parlement, de Raad van 
Bestuur van dit Vredesinstituut geïnstalleerd.  Daarmee gaat het instituut als een aan het Vlaams 
Parlement verbonden instelling van start. 
 
 

                                                 
1 Bijzondere wet van 12 augustus 2003 tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen 
2 De werkgroep van de Raad van Ministers betreffende conventionele bewapening. 
3 Voorstel van decreet houdende oprichting van een Vredesinstituut bij het Vlaams Parlement – Stuk 
1814 (2002-2003) – Nr. 6 
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D. De in-, uit- en doorvoer van wapens en aanverwant materiaal op beleidsniveau 
Voor wat het beleidsdomein Buitenlands Beleid en Internationale Samenwerking (BBIS) betreft stelt 
het Vlaams Regeerakkoord dat er inzake wapenexport een beperkte administratieve cel binnen dit 
beleidsdomein zal worden uitgebouwd.  Deze administratieve cel heeft als taak de minister bevoegd 
voor de wapenhandel een volwaardig technisch en politiek advies te leveren.  
Heden zijn er vijf mensen actief in deze cel.  Een wervingsprocedure voor twee extra ambtenaren is 
lopende, één voor een A1 jurist en één voor een A1 burgerlijk ingenieur scheikunde. 
 
 
E. De EU-reglementering ter zake 
 
De criteria die vermeld worden in de EU-gedragscode, werden overgenomen in de wet van 5 augustus 
1991 (Wet van 26 maart 2003 tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991, gepubliceerd in het B.S. 
van 07 juli 2003).  Deze EU-gedragscode werd door de Raad van de Europese Unie aangenomen op 
5 juni 1998, en bepaalt de criteria op grond waarvan een advies over een aanvraag tot uitvoer kan 
worden beoordeeld.  Heden wordt deze EU-gedragscode binnen de COARM herzien en verder 
verfijnd. 
 
In het bijzonder werd bij Bijzondere Wet van 12 augustus 2003 tot wijziging van de Bijzondere Wet 
van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen bepaald dat de criteria vastgesteld in de EU-
gedragscode op het stuk van de uitvoer van wapens dienen nageleefd te worden. 
 
Verder kan worden vermeld dat, in overeenstemming met de uitvoeringsbepaling nr. 5 van deze EU-
gedragscode van 5 juni 1998, een gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen werd 
samengesteld, waarop de criteria van de EU-gedragscode van toepassing zijn. Nadere details worden 
in  hoofdstuk 5 weergegeven. 
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HOOFDSTUK 2  DE UITVOER OP EUROPEES NIVEAU VOOR HET JAAR 2003 
 
 
In het kader van het reglement van de werkgroep “conventionele wapens” dienen de EU-lidstaten hun 
gegevens over de uitvoer van wapens en aanverwant materieel gedurende een bepaalde termijn na 
het afsluiten van deze jaarlijkse periode over te maken aan het COARM-secretariaat.   
 
In het vorige jaarrapport van de Vlaamse Regering werd vermeld dat er nog geen overzicht kon 
worden gegeven van de gegevens over de uitvoer van wapens en aanverwant materieel van de 
verschillende EU-lidstaten voor het kalenderjaar 2003. Op het ogenblik van de voorstelling van dit 
jaarrapport werden deze gegevens nog verwerkt door het COARM-secretariaat.  Tevens werd vermeld 
dat het volgende halfjaarlijkse verslag van de Vlaamse Regering deze gegevens zou bevatten. 
 
Voor het kalenderjaar 2003 werden deze exportgegevens gepubliceerd in het Publicatieblad van de 
EU, met name in het “zesde jaarrapport uit hoofde van uitvoeringsbepaling Nr. 8 van de Gedragscode 
van de Europese Unie betreffende wapenuitvoer” (Publicatieblad van de Europese Unie, C 316, 47e 
jaargang, 21 december 2004).   
 
Dit zesde jaarrapport geeft voor de verschillende lidstaten een overzicht weer van de bestemming, 
wereldwijd en binnen de EU, waarheen elk van de EU-lidstaten wapens hebben uitgevoerd.  Per land 
van bestemming vindt men het aantal vergunningen en de totale waarde van deze vergunningen die 
de EU-lidstaten voor het kalenderjaar 2003 hebben verleend.  Ook het aantal weigeringen tot 
vergunning wordt binnen dit schema vermeld, evenals de motivatie hiertoe.  Deze motivatie, 
aangegeven door een cijfer van 1 tot 8, refereert telkens naar één van de acht criteria van de EU-
Gedragscode.   
Het exportgegeven per EU-lidstaat wordt verder opgedeeld in een kwalitatieve lijst van de soort 
conventionele bewapening.  Deze gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen behelst 22 
categorieën.  Elk van deze 22 categorieën geeft een type conventionele bewapening weer, evenals de 
delen en onderdelen hiervan.   
Hoewel een dergelijk EU-jaarrapport een vrij goed overzicht biedt van het wapenexportgegeven, moet 
er steeds rekening worden gehouden met het feit dat er nog steeds verschillen zijn in de nationale 
rapportering over de uitvoer van wapens.  De EU-lidstaten zijn zich hier echter van bewust, en hebben 
de voorbije jaren binnen de werkgroep “conventionele wapens” stappen ondernomen om 
verslaggevingprocedures en de opmaak van dergelijke statistische gegevens te harmoniseren.  De 
opdeling van het type conventionele wapen in een gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen 
is hiervan een voorbeeld. 
 
Als bijlage bij dit halfjaarlijkse verslag vindt men alvast per EU-lidstaat de gegevens over de export 
van wapens naar landen buiten de EU. 
 
Het volledige zesde jaarrapport kan men raadplegen via de url:  
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/nl/oj/2004/c_316/c_31620041221nl00010215.pdf 
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HOOFDSTUK 3  EMBARGO’S OP UITVOER VAN WAPENS EN AANVERWANT MATERIEEL 
 
Concreet zijn er drie instanties die embargo’s uitvaardigen en welke door haar lidstaten moeten 
worden gerespecteerd, met name de Europese Unie (EU), de Verenigde Naties (VN) en de 
Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). 
 
Hierna volgen voor elk van deze organisaties de lijst van de embargo’s. 
 
A. Embargo’s uitgevaardigd door de EU4 
 
In vergelijking met het vorige jaarlijkse verslag zijn er twee wijzigingen.  Een embargo op uitvoer van 
wapens werd afgekondigd ten aanzien van Ivoorkust, en het embargo op uitvoer van wapens ten 
aanzien van Libië werd opgeheven.  
 
1. Bosnia-Herzegovina 
Common Position 1996/184/CFSP (OJ L 58, 7.3.1996, p. 1) 
embargo op wapens en aanverwant materieel 
geamendeerd door: 
Decision 1999/184/CFSP (OJ L 188, 21.7.1999, p. 3) 
Uitzondering: zendingen aan politie-eenheden in Bosnië-Herzegovina voor materiaal inzake 
ontmijningsactiviteiten en kleine en lichte wapens.  
 
2. China 
Declaration of European Council, Madrid, 27.6.1989 
- embargo op wapens 
 
3. Congo (D.R. Congo; former Zaire) 
Common Position 2002/829/CFSP (OJ L 285, 23.10.2002, p. 1) 
- embargo op wapens en aanverwant materieel, met vrijstelling. 
 
4. Côte d’Ivoire 
Common Position 2004/852/CFSP (OJ L 368, 15.12.2004, p. 50) 
- embargo op wapens en aanverwant materieel, met vrijstelling. 
 
5. Irak 
Common Position 2003/495/CFSP (OJ L 169, 8.7.2003, p. 72) 
- bevestiging van het embargo op wapens en aanverwant materieel  
 
6. Liberia 
Common Position 2004/137/CFSP (OJ L 40, 12.2.2004, p. 35) 
- embargo op wapens en aanverwant materieel met vrijstelling  
 
7. Myanmar (Burma) 
Common Position 2004/423/CFSP (OJ L 125, 28.4.2004, p. 4) 
Bevestiging en wijziging van bestaande maatregelen: 
- wapenembargo 
- ban op export van materiel voor interne repressie  
geldig tot 30.4.2005 
Regulation (EC) No 798/2004 (OJ L 125, 28.4.2004, p. 4) 
- ban op export van uitrusting voor interne repressie  
 
8. Sierra Leone 
Common Position 1998/409/CFSP (OJ L 187, 1.7.1998, p. 1) 
- embargo op wapens en aanverwant materieel, met een aantal vrijstellingen  

                                                 
4 Deze lijst betreft een overzicht van de EU-embargo’s die werden uitgevaardigd ten aanzien van 
staten. Daarnaast bestaat er eveneens een embargolijst, ingesteld door de EU ten aanzien van niet-
statelijke actoren, zoals terroristische organisaties.  
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9. Somalia 
Common Position 2002/960/CFSP (OJ L 334, 11.12.2002, p. 1) 
- bevestiging van het embargo op wapens en aanverwant materieel, met zekere vrijstellingen  
 
10. Sudan 
Common Position 2004/31/CFSP (OJ L 6, 10.1.2004, p. 55) 
- embargo op wapens en aanverwant materieel, met een aantal vrijstellingen 
geamendeerd door: 
Common Position 2004/510/CFSP (OJ L 209, 11.6.2004, p. 28) 
- vrijstelling voor “institution building” en “crisis management” operaties door de Afrikaanse Unie in 
Sudan 
 
11. Zimbabwe 
Common Position 2004/161/CFSP (OJ L 50, 20.2.2004, p. 66) 
- wapenembargo 
- ban op export van materieel voor interne repressie  
Council Regulation (EC) No 314/2004 (OJ L 55, 24.2.2004, p. 1) 
- ban op export van materieel voor interne repressie 
 
B. Embargo’s uitgevaardigd door de VN 
 
Het Sanctie Comité5 van de VN heeft de volgende resoluties uitgevaardigd:  
 
1. Somalië 
Security Council Committee established pursuant to resolution 751 (1992) concerning Somalia 
 
2. Rwanda 
Security Council Committee established pursuant to resolution 918 (1994) concerning Rwanda 
 
3. Sierra Leone 
Security Council Committee established pursuant to resolution 1132 (1997) concerning Sierra Leone 
 
4. Al Qaida, Taliban en geassocieerde personen en groeperingen 
Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) concerning Al Qaida and 
the Taliban and associated individuals and entities  
 
5. Liberia 
Security Council Committee established pursuant to resolution 1521 (2003) concerning Liberia 
 
6. Democratische Republiek Congo 
Security Council Committee established pursuant to resolution 1533 (2004) concerning The 
Democratic Republic of the Congo 
 
7. Ivoorkust 
Security Council Committee established pursuant to resolution 1572 (2004) concerning Côte d'Ivoire 
 
C. Embargo’s uitgevaardigd door de OVSE 
 
Nagorno-Karabakh 
Bron: Committee of Senior Officials, Journal No. 2, Annex 1, Seventh Committee on Senior Officials 
meeting, Prague, 27-28 February 1992 

                                                 
5 http://www.un.org/Docs/sc/committees/INTRO.htm 
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HOOFDSTUK 4  VERGUNNINGEN VOOR DE UITBOUW VAN PRODUCTIECAPACITEIT VOOR 
AANMAAK VAN WAPENS,  MUNITIE OF SPECIAAL VOOR MILITAIR GEBRUIK OF VOOR 
ORDEHANDHAVING DIENSTIG MATERIEEL EN DAARAAN VERBONDEN TECHNOLOGIE 
 
 
Inzake de referentieperiode van dit halfjaarlijkse verslag werd bij het Vlaamse Gewest één aanvraag 
tot doorvoervergunning voor de uitbouw van productiecapaciteit voor aanmaak van wapens, munitie of 
speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden 
technologie ingediend.  
 
 
Deze aanvraag werd vergund. 
 
 
Het betreft een aanvraag voor machines waarmee munitie wordt aangemaakt. De bestemming van 
deze doorvoer is Chili. 
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HOOFDSTUK 5  TOEKOMSTIGE WIJZIGINGEN IN DE RAPPORTERING OVER DE 
VERGUNNINGEN VOOR WAPENS EN AANVERWANT MATERIEEL  
 
Teneinde de verslaggeving over de Vlaamse wapenvergunningen meer af te stemmen op afspraken 
binnen de EU, zal in de volgende verslagen aan het Vlaams Parlement de indeling van het aantal 
vergunningen en weigeringen voor wapens en aanverwant materieel per categorie materieel meer 
gedetailleerd gebeuren.  
 
Deze indeling zal gebaseerd worden op de 22 categorieën die de gemeenschappelijke EU-lijst van 
militaire goederen uitmaken. Elk van deze 22 categorieën geeft een type conventionele bewapening 
weer, evenals de delen en onderdelen hiervan. 
 
In hoofdstuk 1, punt E, werd reeds gesteld dat door de EU een gemeenschappelijke EU-lijst van 
militaire goederen werd samengesteld. Hierna volgt de historiek van de realisatie van de 
gemeenschappelijke EU-lijst en de gevolgen ervan voor de Vlaamse rapportering. 
 
 
A. De ‘Munitions List’ van het Wassenaar Arrangement  
 
Het Wassenaar Arrangement werd opgericht op 12 juli 1996 en controleert zowel de goederen voor 
tweeërlei gebruik als de goederen voor militair gebruik met betrekking tot de conventionele 
bewapening. De goederen voor militair gebruik werden omschreven in de ‘Munitions List’, die 22 
categorieën omvat en die jaarlijks herzien wordt. Deze lijst is relatief ruim omschreven en bevat 
elementen uit andere internationale verbintenissen. 
 
Vooreerst omvat deze ‘Munitions List’ het volledige militaire gedeelte van het Missile Technology 
Control Regime en van de Nuclear Suppliers Group,  welke internationale verbintenissen 
respectievelijk de raket- en de nucleaire technologie reglementeren. 
 
Daarenboven zijn de scheikundige producten van de Chemical Weapons Convention opgenomen, 
hetzij in de ‘Munitions List’ van het Wassenaar Arrangement – indien deze als militair worden 
beschouwd –, hetzij in de Verordening (EG) nr. 1334/2000 – indien het scheikundige producten voor 
tweeërlei gebruik betreft.  
 
De Australia Group maakt geen onderscheid  tussen militaire producten en producten voor tweeërlei 
gebruik.  Nochtans wordt een aantal van de door dit regime gecontroleerde producten als militair 
beschouwd, voor zover ze ook gecontroleerd worden door de ‘Munitions List’ van het Wassenaar 
Arrangement. 

 
Dit betekent dat alle producten die in internationale verbintenissen  aanzien worden als militair in de 
22 artikelen van de ‘Munitions List’ zijn opgenomen. 

 
 
B. De gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen gepubliceerd in het Publicatieblad C191 op 
8   juli 2000 
 
Op 8 juli 2000 heeft de EU een gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen gepubliceerd met 
23 artikels. 
 
De eerste 22 artikelen werden zondermeer overgenomen van de ‘Munitions List’ van het Wassenaar 
Arrangement, zoals aangenomen op 19 december 1997. 
 
De EU heeft echter een 23ste categorie eraan toegvoegd. Zij meende dat de producten die daarin 
beschreven werden, om welbepaalde redenen ook dienden opgenomen te worden in de 
gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen. In het bijzonder ging het over zes verschillende 
soorten producten die een uitbreiding vormden op enkele van de 22 artikelen van het Wassenaar 
Arrangement. 
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C. De gemeenschappelijke EU-lijst  van militaire goederen gepubliceerd in het Publicatieblad C314 op 
23 december 2003 
 
De EU was echter eveneens de mening toegedaan dat het artikel 23 van de gemeenschappelijke EU-
lijst van militaire goederen ook in de ‘Munitions List’ van het Wassenaar Arrangement diende 
opgenomen te worden. Hiertoe werden in 2002 door Nederland en Zweden voorstellen in die zin 
ingediend bij het Wassenaar Arrangement. Dit heeft geleid tot een compromis, waarbij de bestaande 
22 artikelen aangepast werden. De EU heeft deze nieuwe ‘Munitions List’ (versie 12 december 2003) 
van het Wassenaar Arrangement overgenomen en gepubliceerd in het Publicatieblad C314 van 23 
december 2003. 
 
 
D. Implicaties van de toepassing van deze gemeenschappelijke EU-lijst voor de indeling per categorie 
materieel. 
 
Jaarlijks worden de lijsten van het Wassenaar Arrangement herzien, zowel de lijst van goederen voor 
tweeërlei gebruik als de ‘Munitions List’. Normaalgezien zou er ook jaarlijks een aanpassing moeten 
komen van de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen’ - zoals nu reeds gebeurt voor de 
goederen voor tweeërlei gebruik - , tenzij men oordeelt dat voor sommige jaren het niet relevant is een 
actualisatie te doen wegens te geringe wijzigingen. 
 
Eerstdaags zal een geactualiseerde gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen gepubliceerd 
worden, overgenomen van de op 9 december 2004 aangenomen gewijzigde ‘ Munitions List’ van het 
Wassenaar Arrangement. 
 
De militaire goederen, die volgens de wet van 5 augustus 1991 en latere wijzigingen in  België worden 
gecontroleerd voor wat de uit- en doorvoer betreft, worden beschreven in de Bijlage, 2e Categorie, 
Afdeling 1 bij het KB van 8 maart 1993, zoals gewijzigd door de overeenkomstige Bijlage bij het KB 
van 2 april 2003. De beschrijving van deze goederen verschilt meestal van de beschrijving van de 
goederen die deel uitmaken van de huidige in voege zijnde gemeenschappelijke EU-lijst van militaire 
goederen. Dit komt, enerzijds door de weinig gedetailleerde omschrijving van diverse artikelen, 
anderzijds door het feit dat sommige artikelen – niettegenstaande ze volledig uitgeschreven zijn – 
gebaseerd zijn op internationale reglementering van vroegere jaren. 
 
Enerzijds ontstaan er op die manier afwijkingen van de “Belgische lijst” ten opzichte van de 
gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen van 23 december 2003. Anderzijds creëert men 
door het enkel overnemen van titels onzekerheden qua interpretatie. Deze twee aspecten geven  
geregeld aanleiding tot moeilijkheden. Dit manifesteert zich meestal bij doorvoer van wapens 
doorheen België, waarbij in het land van uitvoer de betrokken goederen, in navolging van de 
gemeenschappelijke EU-lijst niet onder controle en vergunning vallen, maar in België wel aan een 
vergunning onderhevig zijn. Naar de toekomst toe kan dit probleem worden opgevangen in het nieuwe 
Vlaams wapendecreet, dat qua bijlage gelijke tred kan houden met de internationale evolutie. In 
afwachting zal men, om deze verschillen op te vangen, zijn toevlucht moeten nemen tot het 
rapporteren volgens een 23ste categorie. 
 
Een anomalie van onze “Belgische” lijst maakt dat sommige goederen, die volgens internationale 
verbintenissen als wapen worden beschouwd, het volgens de “Belgische” lijst niet zijn, zodat deze 
goederen in België niet onder vergunning vallen.  
 
Een tweede implicatie van de indeling volgens de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen 
wordt teweeggebracht door de toepassing van onderafdeling A.19 van de Bijlage, 2e Categorie, 
Afdeling 1 van het KB van 8 maart 1993, gewijzigd door de overeenkomstige Bijlage van het KB van 2 
april 2003. De doorgedreven toepassing van dit artikel maakt dat onze wetgeving strenger is dan in de 
ons omringende landen en competitief nadeel voor onze bedrijven inhoudt. Deze toepassing  
noodzaakt ons om de goederen die wij op die manier – al dan niet gerechtvaardigd – onder 
vergunning plaatsen onder te brengen in de vorige 23ste categorie of desgevallend in een 24ste 
categorie. Bij de opstelling van het nieuwe Wapendecreet zal zeker de nodige aandacht moeten 
geschonken worden aan de invulling van de toepasbaarheidsvoorwaarden van onderafdeling A.19. 
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I  METHODOLOGIE 
 
 
Voor een goed begrip van de gegevens in dit halfjaarlijkse verslag wordt in dit hoofdstuk bepaald hoe 
dit rapport werd opgesteld.  Daarbij staan twee vragen centraal, met name: 

- wat is een vergunning? 
- wat kan men verstaan onder wapens en aanverwant materiaal?  

 
A. Definitie van de vergunning 
 
Een vergunning kan gedefinieerd worden onder de algemene noemer “machtiging”.  In dit 
halfjaarlijkse verslag betreft een machtiging  een vergunning voor  invoer, uitvoer of doorvoer in het 
kader van het K.B. van 8 maart 19936. 
 
Een machtiging bindt steeds twee specifieke tussenkomende partijen: een vergunning is dus niet 
geldig voor een land, maar voor een welbepaalde geadresseerde of leverancier.  Zij is één jaar geldig.   
De machtiging is tevens een geplafonneerde mogelijkheid: zij kan geheel of gedeeltelijk worden 
gebruikt, in één of meerdere keren. 
 
 
B. Definitie van het vergunde materiaal 
 
De gewestelijke bevoegdheid inzake wapens en aanverwant materieel wordt juridisch omschreven als 
de bevoegdheid met betrekking tot de “in- uit- en doorvoer van wapens, munitie, en speciaal voor 
militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie evenals 
van producten en technologieën voor tweeërlei gebruik, onverminderd de federale bevoegdheid 
inzake de in- en uitvoer met betrekking tot het leger en de politie en met naleving van de criteria 
vastgesteld in de Gedragscode van de Europese Unie op het stuk van de uitvoer van wapens”. 
 
Voor een goed begrip van de problematiek is het belangrijk een onderscheid te maken tussen 
enerzijds de “in- uit- en doorvoer van wapens, munitie, en speciaal voor militair gebruik of voor 
ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie” en anderzijds de uit- en 
doorvoer van “producten en technologieën voor tweeërlei gebruik”.  Ze zijn immers onderworpen aan 
een verschillend juridisch kader. 
 
De laatstvermelde categorie, met name de producten en technologieën voor tweeërlei gebruik – 
meestal aangeduid met de term “dual use” – wordt geregeld door de Europese verordening nr. 
1334/2000 van de Raad van 22 juni 2000 tot instelling van een communautaire regeling voor de 
controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik, later diverse malen 
gewijzigd.  Producten en diensten voor tweeërlei gebruik zijn producten, met inbegrip van 
programmatuur en technologie die zowel een civiele als een militaire bestemming kunnen hebben, 
met inbegrip van alle goederen die voor niet-explosieve doeleinden gebruikt kunnen worden en op 
enige manier bijdragen in de vervaardiging van nucleaire wapens of andere nucleaire 
explosiemiddelen.   
 
Het materiaal dat het onderwerp uitmaakt van dit halfjaarlijkse verslag, betreft wapens, munitie en 
speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden 
technologie. Ingevolge art. 17 van de wet van 5 augustus 1991 moet verslag uitgebracht worden over 
“de goederen die onder deze wet vallen”. Dit materiaal werd wettelijk opgetekend in een lijst die door 
de Koning werd vastgesteld bij een in Ministerraad overlegd besluit, het K.B. van 8 maart 1993. 
Nochtans is het zo dat welbepaalde producten en technologieën voor tweeërlei gebruik eveneens 
werden opgenomen in dit halfjaarlijkse verslag:  de federale wetgeving bepaalt dat, indien de 
bestemmeling die op de aanvraag wordt vermeld, kan worden ingedeeld bij de categorie “militair”, 
deze aanvraag onder de wet van 5 augustus 1991 valt.  Zo stelt het KB van 8 maart 1993, in het 
bijzonder punt 19 van de 2e categorie van de bijlage , dat andere uitrustingen en ander materieel, 
bestemd voor het ondersteunen van militaire acties onder de wet van 5 augustus 1991 vallen.  Indien 
                                                 
6 8 MAART 1993. - Koninklijk besluit tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en 
speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie 
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bij de beoordeling van een aanvraag tot speciale vergunning de bestemmeling wordt beschouwd als 
een overheidsinstantie die militaire taken uitvoert, zal de aanvraag worden behandeld als een 
onderdeel van de wet van 5 augustus 19917.   
 
 
C. Toelichting bij de praktische verwerking van de gegevens in het halfjaarlijkse verslag 
 
1. Het hierna vermelde schema geeft per in-, uit- en doorvoer een overzicht van het totaal aantal 

vergunde aanvragen voor goederen die onder de wet van 5 augustus 1991 vallen, en dit voor de 
periode van 1 september 2004 tot en met 31 december 2004. 
 

2. In dit rapport zijn enkel die vergunningen vermeld die betrekking hebben op een definitieve 
transactie. Tijdelijke in- of uitvoer wordt dus niet in het verslag opgenomen. Een tijdelijke 
beweging is een transactie waarbij het goed, na een eerdere in- of uitvoer, opnieuw zal worden 
uitgevoerd naar of ingevoerd in het land van herkomst (bijvoorbeeld in het kader van een 
herstelling van het goed, een jaarbeurs, een demonstratie of deelname aan jacht- en 
schietwedstrijden). Opname van tijdelijke bewegingen in de cijfergegevens zou een vertekend 
beeld geven vermits het in deze niet gaat om wapenleveringen as such. De goederen keren 
immers terug naar het land van herkomst. 
 

3. Evenmin opgenomen in dit verslag zijn de hernieuwingen die toegestaan worden voor eerder 
verleende vergunningen. Hernieuwingen worden toegestaan indien de initiële vergunning niet 
‘opgebruikt’ is. Het is immers mogelijk dat de vergunde levering gespreid wordt over verschillende 
jaren, daar waar de vergunning slechts geldig is voor één jaar. Bij een hernieuwing wordt daarom 
een vergunning toegekend voor het ‘saldo’. De initiële vergunning wordt verstrekt voor de totale 
kwantiteit van de te leveren goederen, en wordt opgenomen in het verslag dat betrekking heeft op 
de periode waarin de vergunning verstrekt is. De optelling van de totale vergunde kwantiteit 
(initiële vergunning) en het saldo (hernieuwing) zou een grotere kwantiteit en een hoger bedrag 
opleveren dan er feitelijk vergund is. Bijgevolg zou opname van hernieuwingen een vertekend 
beeld geven van de Vlaamse wapenexport. 
 

4. De vergunningen, toegekend onder het stelsel van de Europese richtlijn 91/477 (cf. hst. II), zijn om 
praktische redenen niet opgenomen in de cijfergegevens van dit verslag.  Dit vergunningsstelsel, 
dat enkel geldt voor overbrenging binnen de EU met uitzondering van oorlogswapens en militair 
materieel, is niet geïnformatiseerd en functioneert met documenten die geen referentie bevatten 
naar de financiële waarde van de goederen. Bijgevolg kunnen zij niet opgenomen worden in de 
totaalbedragen. Er weze opgemerkt dat deze moeilijkheid inherent is aan de richtlijn, en dat 
bijgevolg de andere EU-lidstaten deze cijfers evenmin opnemen in hun verslagen. 
 

5. Voor een goed begrip dient opgemerkt dat het toekennen van een vergunning en de uitvoer die op 
basis van deze vergunning volgt, niet noodzakelijk in hetzelfde kalenderjaar plaatsvinden. 
 

6. Belangrijk om noteren is eveneens dat vergunningen steeds betrekking hebben op een potentiële 
in- of uitvoer. De feitelijke in- of uitvoer is meestal een stuk minder omvangrijk dan hetgeen 
vergund is.  Deze met betrekking tot het jaar 2004 zal slechts binnen afzienbare tijd ter 
beschikking worden gesteld door de Nationale Bank van België. 
 

7. Het rapport geeft per in-, uit- en doorvoer de volgende gegevens: 
- 1) invoer:   het land van afzender 

2) uitvoer:   het land van bestemming 
3) doorvoer:      het land van bestemming 

- het aantal vergunningen per land per in-, uit- en doorvoer 
- het aantal vergunningen per land per categorie van bestemmeling.   

Als  bestemmeling worden beschouwd: 
1) publieke sector 
2) industrie 
3) particulier (i.e. verzamelaars, sportschutters, …) 

                                                 
7 Weze opgemerkt dat België, in casu het Vlaamse gewest, binnen de EU het enige land is dat een 
dergelijke bepaling in zijn wetgeving heeft opgenomen. 
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4) handelaar  
- het aantal vergunningen per land per categorie materieel.  Dit materieel wordt als volgt 

opgedeeld: 
1) licht: deze categorie betreft wapens die geklasseerd worden onder de benaming 

kleine en lichte wapens en de munitie, delen en onderdelen hiervan. 
2) half licht: deze categorie betreft mortieren, granaten, explosieven, raketten en 

onderdelen. 
3) zwaar: deze categorie betreft het materieel dat werd opgenomen in het 

wapenregister van de Verenigde Naties. 
4) andere: deze categorie betreft elektronische en optische systemen, radars, 

communicatiesystemen, chemische produkten en OC-sprays. 
- het totaal bedrag van het aantal vergunningen per land. 

 
 
D. Definitie van doorvoer 
 
In punt C hierboven werd reeds gemeld dat dit halfjaarlijkse verslag enkel vergunningen opneemt die 
betrekking hebben op definitieve transacties.  Een definitieve transactie of beweging betreft de in-, uit- 
of doorvoer van materiaal dat niet wordt teruggeleverd aan het land van afzender. 
 
Binnen het kader van deze definitieve bewegingen is het belangrijk om weten dat ook bij doorvoer de 
noodzaak tot vergunningen wettelijk wordt geregeld.  Volgens het KB van 8 maart 19938 wordt de 
doorvoer van militaire goederen op gelijke voet gesteld met de uitvoer van deze goederen. In het 
bijzonder stelt art. 3 van dit KB:  
“met toepassing van art. 2 (...) worden de uit- en doorvoer van de wapens, munitie, het materieel en 
de daaraan verbonden technologie,vermeld in de tweede categorie, afdeling 1, van de bijgevoegde 
lijst, aan vergunning verbonden”.  Voor de doorvoer van deze goederen via België moet dus een 
vergunning worden aangevraagd. 
 
Binnen de douanereglementering wordt de doorvoer verder gedefinieerd door de wijze van vervoer 
binnen België. Als zodanig spreekt men van doorvoer via België, indien de goederen van 
transportmiddel veranderen (bijvoorbeeld van vliegtuig op vliegtuig, van vliegtuig op schip, van schip 
op trein).  
 
Aldus wordt doorvoer  verder gecontroleerd in België door dezelfde wettelijke procedures waar ook de 
in- en uitvoer aan onderhevig zijn.  Zo moet bij de praktische afhandeling van een doorvoer via België 
elke aanvraag hiertoe afgehandeld worden door een wettelijk in België gevestigde onderneming. 
 
Ook is het belangrijk te weten dat  bij doorvoer via België de EU-gedragscode van toepassing is zoals 
bij uitvoer. Dit betekent dat, indien de gewestelijke overheden besluiten dat een aanvraag tot doorvoer 
niet in overeenstemming is met deze gedragscode, een dergelijke aanvraag niet wordt vergund, ook al 
wordt een geldige uitvoervergunning van het exporterende land ten aanzien van de eindbestemmeling 
voorgelegd.  
 
Slechts een beperkt aantal EU-lidstaten vereist doorvoervergunningen en hanteert een specifiek 
stelsel voor dergelijke aanvragen.  De doorvoer heeft betrekking op het doorkruisen van het 
grondgebied van België en niet op dit van het land van eindbestemming.  Een doorvoervergunning 
met betrekking tot een bepaalde eindbestemmeling betekent aldus niet dat de goederen vanuit het 
land van eindbestemming verder worden doorgevoerd.  Ook is de eindgebruiker in het land van 
bestemming gekend of wordt deze even goed nagetrokken als dit gebruikelijk is bij een uitvoer. 
 
 

                                                 
8  8 maart 1993 - Koninklijk Besluit tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal 
voor militair gebruik of ordehandhaving dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie. 
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E. Causaliteitsprincipe 
 
 
De EU- gedragscode legt een aantal criteria op waaraan een uitvoer moet voldoen. Het gaat dan om 
criteria van mensenrechten, conflictpreventie, effectieve naleving van proliferatieregimes, enz.  
 
Bij de beoordeling van deze acht criteria is het echter belangrijk niet uit het oog te verliezen dat er 
steeds een causaal verband moet zijn tussen de criteria en de uit te voeren goederen. 
 
Indien bij de beoordeling van een land van bestemming één van de criteria problematisch is, en indien 
de uitvoer van de betrokken goederen bijdraagt tot de schending van dat criterium, wordt een 
aanvraag tot vergunning geweigerd. 
 
Het is echter even goed mogelijk dat bij de beoordeling van een aanvraag tot uitvoer van een 
welbepaald product één van de acht criteria van de EU-gedragscode niet altijd even doorslaggevend 
is.  Zo kan het zijn dat één bepaald criterium van de EU-gedragscode bij de analyse van het land van 
bestemming bezwarend is.  Echter, als bij het onderzoek van het land van bestemming de analyse 
van de andere criteria positief beoordeeld wordt, en als de uitvoer van dit welbepaalde product 
bijdraagt tot het versterken van het respect van dat ene bepaalde criterium, kan eventueel toch 
besloten worden om deze aanvraag positief te vergunnen.  
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II  OVERZICHTSTABEL 
 
 

 UITVOER 
 

Totaal aantal vergunde aanvragen tot uitvoer 
 

69 

Totale waarde van de vergunde aanvragen 
 140.001.492,77 EUR 

 
Totaal aantal geweigerde aanvragen tot uitvoer 
 

2 

Totale waarde van de geweigerde aanvragen 
 25.900,00 EUR 

 
 

 INVOER 
 

Totaal aantal vergunde aanvragen tot invoer  
 

51 

Totale waarde van de vergunde aanvragen 
 2.708.265,94 EUR 

 
Totaal aantal geweigerde aanvragen tot invoer 
 

3 

Totale waarde van de geweigerde aanvragen 
 301.233,92 EUR 

 
 

 DOORVOER 
 
 
Totaal aantal vergunde aanvragen tot doorvoer 
 

6 

Totale waarde van de vergunde aanvragen 
 215.208.029,22 EUR 

 
Totaal aantal geweigerde aanvragen tot doorvoer
 

0 

Totale waarde van de geweigerde aanvragen 
 0 
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III  VERSTREKTE VERGUNNINGEN 
 
 
UITVOER 
 
 

 Samenvatting 
 
 

UITVOER 
 
Totaal aantal vergunningen tot uitvoer van wapens 
en daaraan verbonden materieel 
 

69 

Totaal waarde 
 140.001.492,77 EUR 

 
 

 Standaardvoorbeeld: 
 

BESTEMMING:   
Per categorie 
bestemmeling 

Overheid :  
Industrie :   
Handelaar :  
Particulier :   
Andere :  
                        Aantal vergunningen: 

Per categorie 
materieel 

Licht :  
Half Licht :   
Zwaar :  
Andere :  
                         

 
Totaal bedrag Euro 
 

  
 … 
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BESTEMMING:  ALGERIJE  
Per categorie 
bestemmeling 

Overheid : 1 
  Aantal vergunningen:  1 Per categorie 

materieel 
Andere : 1 
                         

 
Totaal bedrag Euro 
 

  
580.500,00 EUR 
 

 

BESTEMMING:  AUSTRALIE  
Per categorie 
bestemmeling 

Overheid : 2 
  Aantal vergunningen:  2 Per categorie 

materieel 
Andere : 2 
                         

 
Totaal bedrag Euro 
 

  
6.911,57 EUR 
 

 

BESTEMMING:  CANADA  
Per categorie 
bestemmeling 

Overheid : 1 
  Aantal vergunningen:  1 Per categorie 

materieel 
Andere : 1 
  

 
Totaal bedrag Euro 
 

  
28.077,00 EUR 
 

 

BESTEMMING:  CHILI  
Per categorie 
bestemmeling 

Overheid : 2 
Industrie :  1  Aantal vergunningen:  3 

Per categorie 
materieel 

Andere : 3  

 
Totaal bedrag Euro 
 

 
63.496,34 EUR 
 

 

BESTEMMING:  DENEMARKEN  
Per categorie 
bestemmeling 

Industrie :  1 
  Aantal vergunningen:  1 Per categorie 

materieel 
Andere : 1 
                         

 
Totaal bedrag Euro 
 

  
423,00 EUR 
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BESTEMMING:  DUITSLAND  
Per categorie 
bestemmeling 

Industrie :  8 
Andere : 1 
                        Aantal vergunningen:  9 

Per categorie 
materieel 

Andere : 9 
 

 
Totaal bedrag Euro 
 

 
29.048.563,80 EUR 
 

 

BESTEMMING:  FINLAND  
Per categorie 
bestemmeling 

Andere : 1 
 

Aantal vergunningen:  1 Per categorie 
materieel 

Andere : 1 
 

 
Totaal bedrag Euro 
 

  
61,88 EUR 
 

 

BESTEMMING:  FRANKRIJK  
Per categorie 
bestemmeling 

Industrie :  5 
  Aantal vergunningen:  5 Per categorie 

materieel 
Andere : 5 
                         

 
Totaal bedrag Euro 
 

  
14.096.980,00 EUR 

 

BESTEMMING:  GRIEKENLAND  
Per categorie 
bestemmeling 

Industrie :  1 
  Aantal vergunningen:  1 Per categorie 

materieel 
Andere : 1 
                         

 
Totaal bedrag Euro 
 

 
7.001.095,00 EUR 

 

BESTEMMING:  IERLAND  
Per categorie 
bestemmeling 

Overheid : 1 
  Aantal vergunningen:  1 Per categorie 

materieel 
Andere : 1 

 
Totaal bedrag Euro 
 

 
22.767,96 EUR 
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BESTEMMING:  INDIA  
Per categorie 
bestemmeling 

Overheid : 1 
Industrie :  1  Aantal vergunningen:  2 

Per categorie 
materieel 

Andere : 2 
 

 
Totaal bedrag Euro 
 

 
273.868,00 EUR 

 

BESTEMMING:  ITALIE  
Per categorie 
bestemmeling 

Overheid : 1 
Industrie :  2 
Handelaar : 1 Aantal vergunningen:  4 

Per categorie 
materieel 

Licht : 1 
Andere : 3  

 
Totaal bedrag Euro 
 

 
493.908,00 EUR 

 

BESTEMMING:  JAPAN  
Per categorie 
bestemmeling 

Industrie :  1 
  Aantal vergunningen:  1 Per categorie 

materieel 
Andere : 1 
 

 
Totaal bedrag Euro 
 

 
5.895.000,00 EUR 

 

BESTEMMING:  KOEWEIT  
Per categorie 
bestemmeling 

Industrie :  1  

Aantal vergunningen:  1 Per categorie 
materieel 

Andere : 1 
 

 
Totaal bedrag Euro 
 

 
4.083,00 EUR 

 

BESTEMMING:  MALTA  
Per categorie 
bestemmeling 

Overheid : 1 
  Aantal vergunningen:  1 Per categorie 

materieel 
Andere : 1 
 

 
Totaal bedrag Euro 
 

 
946,00 EUR 
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BESTEMMING:  NOORWEGEN  
Per categorie 
bestemmeling 

Industrie :  1  

Aantal vergunningen:  1 Per categorie 
materieel 

Andere : 1 

 
Totaal bedrag Euro 
 

 
581.600,00 EUR 

 

BESTEMMING:  PAKISTAN  
Per categorie 
bestemmeling 

Overheid : 6 
  Aantal vergunningen:  6 Per categorie 

materieel 
Andere : 6 
 

 
Totaal bedrag Euro 
 

 
316.020,56 EUR 

 

BESTEMMING:  POLEN  
Per categorie 
bestemmeling 

Industrie :  1  

Aantal vergunningen:  1 Per categorie 
materieel 

Andere : 1 
 

 
Totaal bedrag Euro 
 

 
10.679,00 EUR 

 

BESTEMMING:  SINGAPORE  
Per categorie 
bestemmeling 

Industrie :  4 
  Aantal vergunningen:  4 Per categorie 

materieel 
Andere : 4 
 

 
Totaal bedrag Euro 
 

 
22.080.515,71 EUR 

 

BESTEMMING:  SPANJE  
Per categorie 
bestemmeling 

Industrie :  1 
  Aantal vergunningen:  1 Per categorie 

materieel 
Andere : 1 

 
Totaal bedrag Euro 
 

 
208.377,00 EUR 
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BESTEMMING:  TSJECHIE  
Per categorie 
bestemmeling 

Overheid : 1 
Industrie :  1  Aantal vergunningen:  2 

Per categorie 
materieel 

Andere : 2 

 
Totaal bedrag Euro 
 

 
3.322.220,00 EUR 

 

BESTEMMING:  VERENIGD KONINKRIJK  
Per categorie 
bestemmeling 

Overheid : 2 
Industrie :  3 
Particulier :  1  Aantal vergunningen:  6 

Per categorie 
materieel 

Zwaar : 3 
Andere : 3 

 
Totaal bedrag Euro 
 

 
2.136.716,63 EUR 

 

BESTEMMING:  VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA  
Per categorie 
bestemmeling 

Industrie :  6 
  Aantal vergunningen:  6 Per categorie 

materieel 
Andere : 6 
 

 
Totaal bedrag Euro 
 

 
53.027.018,68 EUR 

 

BESTEMMING:  ZWEDEN  
Per categorie 
bestemmeling 

Overheid : 3 
Industrie :  2  

Aantal vergunningen:  5 
Per categorie 
materieel 

Zwaar : 2 
Andere : 3 

 
Totaal bedrag Euro 
 

 
647.379,78 EUR 

 

BESTEMMING:  ZWITSERLAND  
Per categorie 
bestemmeling 

Industrie :  3  

Aantal vergunningen:  3 Per categorie 
materieel 

Andere : 3 

 
Totaal bedrag Euro 
 

 
154.283,86 EUR 
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INVOER 
 
 

 Samenvatting 
 

INVOER 
 
Totaal aantal vergunningen tot invoer van wapens 
en daaraan verbonden materiaal 
 

51 

Totaal waarde 
 2.708.265,94 EUR 

 
 

 Standaardvoorbeeld: 
 

AFZENDER:   
Per categorie 
bestemmeling 

Handelaar  :  
Industrie :   
Particulier :   
Andere :  
                        Aantal vergunningen: Per categorie 

materieel 
Licht :  
Half Licht :   
Zwaar :  
Andere :  
                        

 
Totaal bedrag Euro 
 

  
 … 
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AFZENDER:  CANADA 
Per categorie 
bestemmeling 

Handelaar  : 1 
Particulier :  1 

Aantal vergunningen:  2 
Per categorie 
materieel 

Licht : 2 
 

 
Totaal bedrag Euro 
 

  
1.092,18 EUR 

 

AFZENDER:  CHINA 
Per categorie 
bestemmeling 

Handelaar  : 2 
 Aantal vergunningen:  2 Per categorie 

materieel 
Licht : 2 
 

 
Totaal bedrag Euro 
 

 
482.000,00 EUR 
 

 

AFZENDER:  DUITSLAND 
Per categorie 
bestemmeling 

Handelaar  : 4 
Industrie :  2             

Aantal vergunningen:  6 Per categorie 
materieel 

Licht : 3 
Zwaar : 2 
Andere : 1 

 
Totaal bedrag Euro 
 

  
114.798,66 EUR 
 

 

AFZENDER:  ISRAEL  
Per categorie 
bestemmeling 

Industrie :  1 
  Aantal vergunningen:  1 Per categorie 

materieel 
Andere : 1 

 
Totaal bedrag Euro 
 

  
12.973,63 EUR 
 

 

AFZENDER:  JAPAN  
Per categorie 
bestemmeling 

Handelaar  : 1 
 Aantal vergunningen:  1 Per categorie 

materieel 
Licht : 1 
 

 
Totaal bedrag Euro 
 

  
200.000,00 EUR 
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AFZENDER:  OOSTENRIJK  
Per categorie 
bestemmeling 

Handelaar  : 1 
 Aantal vergunningen:  1 Per categorie 

materieel 
Licht : 1 
 

 
Totaal bedrag Euro 
 

  
5.000,00 EUR 
 

 

AFZENDER:  TAIWAN 
Per categorie 
bestemmeling 

Handelaar  : 1 
 Aantal vergunningen:  1 Per categorie 

materieel 
Licht : 1 
 

 
Totaal bedrag Euro 
 

  
200.000,00 EUR 

 

AFZENDER:  TSJECHIE 
Per categorie 
bestemmeling 

Handelaar  : 2 
 Aantal vergunningen:  2 Per categorie 

materieel 
Licht : 2 
 

 
Totaal bedrag Euro 
 

  
503.250,94 EUR 

 

AFZENDER:  VERENIGD KONINKRIJK 
Per categorie 
bestemmeling 

Industrie :  2 
 Aantal vergunningen:  2 Per categorie 

materieel 
Zwaar : 2 
 

 
Totaal bedrag Euro 
 

 
84.289,65 EUR 
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AFZENDER:  VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA  
Per categorie 
bestemmeling 

Handelaar  : 13 
Industrie :  3 
Particulier :  10 

Aantal vergunningen:  26 
Per categorie 
materieel 

Licht : 16 
Zwaar : 1 
Andere : 9 

 
Totaal bedrag Euro 
 

  
732.490,80 EUR 

 

AFZENDER:  ZUID-KOREA 
Per categorie 
bestemmeling 

Handelaar  : 2 
Industrie :  1 

Aantal vergunningen:  3 Per categorie 
materieel 

Licht : 2 
Zwaar : 1 

 
Totaal bedrag Euro 
 

  
238.869,48 EUR 
 

 

AFZENDER:  ZWITSERLAND 
Per categorie 
bestemmeling 

Handelaar  : 2 
Industrie :  1 
Particulier :  1 Aantal vergunningen:  4 

Per categorie 
materieel 

Licht : 3 
Andere : 1 

 
Totaal bedrag Euro 
 

  
133.500,60 EUR 
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DOORVOER 
 

 Samenvatting 
 
 

DOORVOER 
 
Totaal aantal doorvoervergunningen 
 6 

Totaal waarde 
 215.208.029,22 EUR 

 
 

 Standaardvoorbeeld: 
 
 

BESTEMMING:   
Per categorie 
bestemmeling 

Overheid :  
Industrie :   
Handelaar :  
Particulier :   
Andere :  
                        Aantal vergunningen: 

Per categorie 
materieel 

Licht :  
Half Licht :   
Zwaar :  
Andere :  
  

 
Totaal bedrag Euro 
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BESTEMMING:  CHILI 
Per categorie 
bestemmeling 

Overheid : 1 
                        Aantal vergunningen:  1 Per categorie 

materieel 
Zwaar : 1 
 

 
Totaal bedrag Euro 
 

  
1.978.345,00 EUR 

 

BESTEMMING:  DUITSLAND 
Per categorie 
bestemmeling 

Industrie :  1 
                        Aantal vergunningen:  1 Per categorie 

materieel 
Andere : 1 
  

 
Totaal bedrag Euro 
 

  
7.605.278,22 EUR 
  

 

BESTEMMING:  SINGAPORE 
Per categorie 
bestemmeling 

Industrie :  2 
                        Aantal vergunningen:  2 Per categorie 

materieel 
Zwaar : 2 

 
Totaal bedrag Euro 
 

  
9.194.146,00 EUR 
  

 

BESTEMMING:  SPANJE 
Per categorie 
bestemmeling 

Industrie :  1 
                        Aantal vergunningen:  1 Per categorie 

materieel 
Zwaar : 1 
  

 
Totaal bedrag Euro 
 

  
196.430.260,00 EUR 

 

BESTEMMING:  VERENIGD KONINKRIJK 
Per categorie 
bestemmeling 

Overheid : 1 
                        Aantal vergunningen:  1 Per categorie 

materieel 
Half Licht :  1 
  

 
Totaal bedrag Euro 
 

  
0,00 EUR 
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IV  GEWEIGERDE AANVRAGEN TOT VERGUNNING 
 
 
UITVOER 
 
 
 

 Samenvatting 
 
 

UITVOER 
 
Totaal aantal geweigerde aanvragen tot uitvoer 
 2 

Totaal waarde geweigerde aanvragen tot uitvoer 
 25.900,00 EUR 

 
 
 

 Standaardvoorbeeld: 
 

BESTEMMING:   
Per categorie 
bestemmeling 

Overheid :  
Industrie :   
Handelaar :  
Particulier :   
Andere :  
                        Aantal weigeringen: 

Per categorie 
materieel 

Licht :  
Half Licht :   
Zwaar :  
Andere :  
                        

 
Totaal bedrag Euro 
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BESTEMMING:  INDIA 
Per categorie 
bestemmeling 

Overheid : 1  

Aantal weigeringen: 1 Per categorie 
materieel 

Andere : 1 
                        

 
Totaal bedrag Euro 
 

 
25.000,00 EUR 

 
 

BESTEMMING:  VERENIGD KONINKRIJK 
Per categorie 
bestemmeling 

Handelaar : 1  

Aantal weigeringen: 1 Per categorie 
materieel 

Licht : 1  

 
Totaal bedrag Euro 
 

 
900,00 EUR 
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INVOER 
 
 
 

 Samenvatting 
 
 

INVOER 
 
Totaal aantal geweigerde aanvragen tot invoer 
 3 

Totaal waarde geweigerde aanvragen tot invoer 
 301.233,92 EUR 

 
 
 

 Standaardvoorbeeld: 
 
 
 

AFZENDER:   
Per categorie 
bestemmeling 

Handelaar  :  
Industrie :   
Particulier :   
Andere :  
                        Aantal weigeringen:  Per categorie 

materieel 
Licht :  
Half Licht :   
Zwaar :  
Andere :  
                        

 
Totaal bedrag Euro 
 

  
 … 
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AFZENDER:  ROEMENIE 
Per categorie 
bestemmeling 

Industrie :  3 

Aantal weigeringen: 3 Per categorie 
materieel 

Andere : 3 
                        

 
Totaal bedrag Euro 
 

  
301.233,92 EUR 
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BIJLAGE  OVERZICHT VAN DE EXPORTGEGEVENS OVER WAPENS DOOR DE EU-LIDSTATEN 
NAAR LANDEN BUITEN DE EU VOOR 2003 
 
 










