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Rapport met betrekking tot Gegunde Invoer
Periode : van 01/07/2007 tot en met 31/12/2007
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Invoer van Brazilië naar België
1

ML03
ML03a

2

ML03
ML03a

3

ML03
ML03a

4

ML03
ML03a

5

ML03
ML03a

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:

Bedrag (€)
5

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

300.000,00

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

100.000,00

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

80.000,00

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

100.000,00

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

200.000,00

Subtotaal (€) :

780.000,00
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Invoer van China naar België
1

ML01
ML01d

Aantal vergunningen:

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

4
26.816,65

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
2

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

26.816,65

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
3

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

6.129,52

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
4

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

11.492,85

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
Subtotaal (€) :

71.255,67
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Invoer van Duitsland naar België
1

ML06
ML06a

2

ML05

3

ML04

ML05a

ML04b

Voertuigen en onderdelen

Aantal vergunningen:

25
142.656,00

handelaar

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en
waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controle- en
uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen

29.534,00

defensie gerelateerde industrie

Wapenvizieren, computers gebezigd bij bombardementen, geschutrichtapparaten en boordbesturingssystemen voor wapens
Bommen, torpedo's, raketten, geleide projectielen, andere
defensie gerelateerde industrie
ontploffingsmechanismen en -ladingen en toebehoren
Uitrusting, speciaal ontworpen voor het hanteren, besturen, in werking stellen, eenmalig toedienen van energie, lanceren, leggen,
vegen, ontsteken, misleiden, storen, detoneren of opsporen van in ML04a. bedoelde voorwerpen

24.823,20

4

ML26

Ordehandhavingsmateriaal

handelaar

overheid

1.000,00

5

ML26

Ordehandhavingsmateriaal

handelaar

overheid

4.000,00

6

ML26

Ordehandhavingsmateriaal

handelaar

overheid

1.000,00

7

ML26

Ordehandhavingsmateriaal

handelaar

overheid

4.000,00

8

ML26

Ordehandhavingsmateriaal

handelaar

overheid

10.000,00

9

ML01

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren

handelaar

20.000,00

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

handelaar

10.000,00

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Machinegeweren

handelaar

50.000,00

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Machinegeweren

handelaar

50.000,00

ML01a
10

ML01
ML01a

11

ML01
ML01a

12

ML01
ML01a
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Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

handelaar

10.000,00

14

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

1.200,00

15

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

700,00

16

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

1.000,00

17

ML01

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren
- Karabijnen

handelaar

6.056,00

ML01a

18

ML26

Ordehandhavingsmateriaal

handelaar

overheid

4.000,00

19

ML26

Ordehandhavingsmateriaal

handelaar

overheid

4.000,00

20

ML26

Ordehandhavingsmateriaal

handelaar

overheid

1.000,00

21

ML06

Voertuigen en onderdelen

industrie

525.542,40

industrie

149.150,00

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

18.000,00

Voertuigen en onderdelen

industrie

258.120,00

industrie

15.160,00

ML06a
22

ML06
ML06a

23

ML03
ML03a

24

ML06
ML06a

25

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Voertuigen en onderdelen
Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Voertuigen en onderdelen
Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Subtotaal (€) :

1.340.941,60
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Invoer van Frankrijk naar België
1

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

Aantal vergunningen:

1
382.595,00

industrie

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
382.595,00

Subtotaal (€) :
Invoer van Israël naar België
1

ML05

ML05b
2

ML01
ML01a

3

ML02

ML02a

Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en
waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controle- en
uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen

Aantal vergunningen:

5
306.284,45

defensie gerelateerde industrie

Systemen voor het opsporen, aanwijzen, verkennen of volgen van het doelwit en voor het bepalen van de schootsafstand; toestellen
voor opsporing, herkenning en identificatie; en toestellen voor sensorintegratie
Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

handelaar

Wapens met gladde loop met een kaliber >= 20 mm en
defensie gerelateerde industrie
machinegeweren met een kaliber > 12,7 mm, werpers en
toebehoren
Kanonnen, houwitsers, vuurmonden, mortieren, antitankwapens, projectielwerpers en raketlanceerinrichtingen, militaire
vlammenwerpers, terugstootloze vuurmonden en signatuurreductietoestellen daarvoor

overheid

6.500,00

krijgsmacht

2.000.000,00

krijgsmacht

242.384,21

- Kanonnen
4

ML05

ML05b
5

ML15

ML15d

Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en
waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controle- en
uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen

defensie gerelateerde industrie

Systemen voor het opsporen, aanwijzen, verkennen of volgen van het doelwit en voor het bepalen van de schootsafstand; toestellen
voor opsporing, herkenning en identificatie; en toestellen voor sensorintegratie
Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen
en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren

136.872,18

defensie gerelateerde industrie

infrarood- en warmtebeeldapparatuur
Subtotaal (€) :

2.692.040,84
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Invoer van Italië naar België
1

ML06
ML06a

2

ML06
ML06a

3

ML06
ML06a

4

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

Aantal vergunningen:

4

handelaar

krijgsmacht

12.000.000,00

handelaar

krijgsmacht

22.000.000,00

handelaar

krijgsmacht

788.500,00

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

9.687.374,04

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Voertuigen en onderdelen
Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Voertuigen en onderdelen
Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Voertuigen en onderdelen
Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
44.475.874,04

Subtotaal (€) :
Invoer van Oostenrijk naar België

Aantal vergunningen:

3

1

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

1.120,00

2

ML01

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren
- Karabijnen

handelaar

35.000,00

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Karabijnen

handelaar

15.000,00

ML01a

3

ML01
ML01a

51.120,00

Subtotaal (€) :
Invoer van Tsjechië naar België
1

ML03
ML03a

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

Aantal vergunningen:

1
500.000,00

handelaar

Subtotaal (€) :

500.000,00
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Invoer van Turkije naar België

Aantal vergunningen:

3

1

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

handelaar

50.000,00

2

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

handelaar

10.000,00

3

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

handelaar

20.000,00
Subtotaal (€) :

Invoer van Verenigd Koninkrijk naar België
1

ML01
ML01a

2

ML01
ML01a

Aantal vergunningen:

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

handelaar

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Machinepistolen

handelaar

overheid

80.000,00
2
40.000,00

1.146,83

Subtotaal (€) :

41.146,83
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Invoer van Verenigde Staten naar België
1

ML03
ML03a

2

ML01
ML01a

3

ML01
ML01a

4

ML03
ML03a

5

ML01
ML01a

6

ML01
ML01a

7

ML03
ML03a

8

ML01
ML01d

Aantal vergunningen:

55

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12

particulier

300,12

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

handelaar

1.532,38

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

handelaar

1.992,09

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

particulier

536,33

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Pistolen

handelaar

1.494,84

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

particulier

191,55

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

76.619,00

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c
- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c

38.309,50
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Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

6.129,52

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
10

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

38.309,50

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
11

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

11.492,85

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
12

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

84.280,90

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
13

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

11.492,85

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
14

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

4.597,14

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
15

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c
- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c

15.323,80
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Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

15.323,80

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
17

ML01
ML01a

18

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

handelaar

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
particulier
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

5.000,00

312,61

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
19

ML06
ML06a

20

ML06
ML06a

21

ML06
ML06a

22

ML06
ML06a

23

ML01
ML01a

24

ML01
ML01a

Voertuigen en onderdelen

defensie gerelateerde industrie

110.794,26

defensie gerelateerde industrie

84.932,16

defensie gerelateerde industrie

635.766,07

defensie gerelateerde industrie

14.557,61

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Voertuigen en onderdelen
Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Voertuigen en onderdelen
Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Voertuigen en onderdelen
Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

particulier

383,10

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Karabijnen

handelaar

1.915,48

Datum
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Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

particulier

268,17

26

ML26

Ordehandhavingsmateriaal

handelaar

27

ML01

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren

particulier

2.298,57

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

particulier

76,27

particulier

154,76

ML01a

28

ML01
ML01a

29

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

30

ML01

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
particulier
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

ML01d

overheid

15.000,00

315,67

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
31

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
particulier
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

116,49

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
32

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
particulier
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

344,79

- Klemmen bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
33

ML03
ML03a

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

76.619,00

Datum
Pagina
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Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

15.323,80

- Speciale statieven bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
35

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

4.597,14

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
36

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

7.661,90

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
37

ML03
ML03a

38

ML01
ML01a

39

ML01
ML01d

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

76.619,00

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

handelaar

38.309,50

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

114.928,50

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
40

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c
- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c

114.928,50

Datum
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Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

84.280,90

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
42

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

84.280,90

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
43

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

7.661,90

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
44

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

7.661,90

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
45

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

84.280,90

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
46

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

11.492,85

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
47

ML03
ML03a

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

38.309,50

Datum
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ML03
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50

ML03
ML03a

51

ML01
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52

ML01
ML01d
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Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

particulier

268,17

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

21.697,73

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

142.112,92

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

handelaar

1.340,83

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

498,02

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
53

ML01
ML01a

54

ML06
ML06a

55

ML06
ML06a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Karabijnen

particulier

Voertuigen en onderdelen

defensie gerelateerde industrie

14.557,61

defensie gerelateerde industrie

32.815,92

229,86

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Voertuigen en onderdelen
Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Subtotaal (€) :

2.160.639,43

Datum
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Invoer van Zuid-Korea naar België

Aantal vergunningen:

2

1

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

handelaar

383.095,00

2

ML06

Voertuigen en onderdelen

defensie gerelateerde industrie

215.490,94

ML06a

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Subtotaal (€) :

598.585,94

Datum
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Invoer van Zwitserland naar België

Aantal vergunningen:

17

1

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

275,00

2

ML01

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren

handelaar

29.104,20

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

handelaar

3.233,80

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Revolvers
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

particulier

472,13

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Karabijnen

particulier

1.694,51

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren

handelaar

29.104,20

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren
- Karabijnen
- Revolvers
- Pistolen

handelaar

20.000,00

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren
- Karabijnen

particulier

168,16

ML01a

3

ML01
ML01a

4

ML01
ML01a

5

ML01
ML01a

6

ML01
ML01a

7

ML01
ML01a

8

ML01
ML01a

Datum
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Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren

particulier

659,70

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren

handelaar

6.467,60

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren

handelaar

12.935,20

12

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

175,00

13

ML01

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren

particulier

250,00

ML01a

14

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

50,00

15

ML03

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

660.000,00

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

750.000,00

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

200.000,00

ML03a
16

ML03
ML03a

17

ML03
ML03a

Subtotaal (€) :
Algemeen totaal voor Invoer : 127 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 54.888.788,85

1.714.589,50

Datum
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Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer
Periode : van 01/07/2007 tot en met 31/12/2007
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Bestemmeling

Uitvoer van België naar Afghanistan
1

ML25
ML25a

Overige (catch-all)

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:

Bedrag (€)
1
5.511,88

internationale organisatie

Luchthavenverlichting en -afbakening
5.511,88

Subtotaal (€) :
Uitvoer van België naar Australië
1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

Aantal vergunningen:
defensie gerelateerde industrie

Uitvoer van België naar Brunei
1

ML25
ML25a

Overige (catch-all)

ML06
ML06a

2

ML15

ML15c
3

ML15

ML15c
4

ML15

ML15c

1.108.800,00

Subtotaal (€) :

1.108.800,00
1

krijgsmacht

105.000,00

Subtotaal (€) :

105.000,00

Luchthavenverlichting en -afbakening

Uitvoer van België naar Chili
1

krijgsmacht

Aantal vergunningen:
handelaar

1

Voertuigen en onderdelen

Aantal vergunningen:

4

industrie

krijgsmacht

37.118,49

industrie

overheid

16.270,81

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen
en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren
beeldversterkerapparatuur
Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen
en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren

krijgsmacht

7.097,98

krijgsmacht

2.529,96

beeldversterkerapparatuur
Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen
en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren
beeldversterkerapparatuur
Subtotaal (€) :

63.017,24

Datum
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Uitvoer van België naar Colombia
1

ML25
ML25a

2

ML25
ML25a

Overige (catch-all)

Aantal vergunningen:

2

krijgsmacht

5.752,46

krijgsmacht

18.015,23

Luchthavenverlichting en -afbakening
Overige (catch-all)
Luchthavenverlichting en -afbakening
23.767,69

Subtotaal (€) :
Uitvoer van België naar Duitsland

Aantal vergunningen:

7

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

91.404,00

2

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

1.362.860,00

3

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

8.560,00

4

ML11

Elektronische apparatuur die nergens anders in de
gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen is bedoeld,
zoals hieronder en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor

defensie gerelateerde industrie

285.040,00

ML11a

Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik

5

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

179.440,00

6

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

14.900,00

7

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

95.920,00
Subtotaal (€) :

2.038.124,00

Datum
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Uitvoer van België naar Frankrijk

Aantal vergunningen:

13

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

2

ML25

Overige (catch-all)

industrie

krijgsmacht

27.520,00

industrie

krijgsmacht

38.100,00

ML25a
3

ML25
ML25a

4

ML25
ML25a

5

ML25
ML25a

6

ML25
ML25a

7

ML25

8

ML25

ML25a
ML25a
9

ML25
ML25a

10

ML25

11

ML25

ML25a
ML25a
12

ML25
ML25a

13

ML25
ML25a

6.220.000,00

Luchthavenverlichting en -afbakening
Overige (catch-all)
Luchthavenverlichting en -afbakening
Overige (catch-all)

krijgsmacht

14.022,65

krijgsmacht

2.267,51

krijgsmacht

8.304,48

krijgsmacht

18.200,03

krijgsmacht

9.624,39

krijgsmacht

45.033,62

Luchthavenverlichting en -afbakening
Overige (catch-all)
Luchthavenverlichting en -afbakening
Overige (catch-all)
Luchthavenverlichting en -afbakening
Overige (catch-all)
Luchthavenverlichting en -afbakening
Overige (catch-all)
Luchthavenverlichting en -afbakening
Overige (catch-all)
Luchthavenverlichting en -afbakening
Overige (catch-all)

overheid

3.770,00

krijgsmacht

6.118,71

krijgsmacht

1.516,30

krijgsmacht

4.356,15

Luchthavenverlichting en -afbakening
Overige (catch-all)
Luchthavenverlichting en -afbakening
Overige (catch-all)
Luchthavenverlichting en -afbakening
Overige (catch-all)
Luchthavenverlichting en -afbakening
6.398.833,84

Subtotaal (€) :
Uitvoer van België naar Ierland
1

ML25
ML25a

Overige (catch-all)

Aantal vergunningen:

1
29.344,52

krijgsmacht

Luchthavenverlichting en -afbakening
Subtotaal (€) :

29.344,52
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Uitvoer van België naar India

Aantal vergunningen:

7

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

2

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

defensie gerelateerde industrie

3

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

22.806,64

4

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

7.848,75

5

ML25

Overige (catch-all)

krijgsmacht

52.250,00

ML25i

200.750,00
78.750,00

Electronica

6

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

57.100,00

7

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

28.588,00
Subtotaal (€) :

Uitvoer van België naar Irak
1

ML25
ML25a

Overige (catch-all)

Aantal vergunningen:
industrie

448.093,39
1

krijgsmacht

2.295.286,11

Subtotaal (€) :

2.295.286,11

Luchthavenverlichting en -afbakening
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Uitvoer van België naar Israël
1

ML15

ML15d
2

ML25

3

ML15

ML25i

ML15d

4

ML02

ML02a

Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen
en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren

Aantal vergunningen:

7

Canada

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

215.020,00

Colombia

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

9.850,00

Colombia

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

21.298,42

Wapens met gladde loop met een kaliber >= 20 mm en
defensie gerelateerde industrie
België
machinegeweren met een kaliber > 12,7 mm, werpers en
toebehoren
Kanonnen, houwitsers, vuurmonden, mortieren, antitankwapens, projectielwerpers en raketlanceerinrichtingen, militaire
vlammenwerpers, terugstootloze vuurmonden en signatuurreductietoestellen daarvoor

krijgsmacht

150.000,00

infrarood- en warmtebeeldapparatuur
Overige (catch-all)
Electronica
Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen
en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren
infrarood- en warmtebeeldapparatuur
- Warmtebeeldapparatuur

- Kanonnen
5

ML15

ML15d

6

ML15

7

ML15

ML15c

ML15c

Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen
en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren

Roemenië

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

15.564,23

Slovenië

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

38.500,00

Roemenië

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

42.350,00

infrarood- en warmtebeeldapparatuur
- Warmtebeeldapparatuur
Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen
en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren
beeldversterkerapparatuur
Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen
en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren
beeldversterkerapparatuur
Subtotaal (€) :

Uitvoer van België naar Italië
1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

Aantal vergunningen:

492.582,65
1
35.400,00

defensie gerelateerde industrie
Subtotaal (€) :

35.400,00
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Uitvoer van België naar Japan
1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

Aantal vergunningen:

1
2.851.000,00

defensie gerelateerde industrie
Subtotaal (€) :

Uitvoer van België naar Jordanië
1

ML25
ML25a

Overige (catch-all)

Aantal vergunningen:
industrie

ML24

1

krijgsmacht

28.998,79

Subtotaal (€) :

28.998,79

Luchthavenverlichting en -afbakening

Uitvoer van België naar Noorwegen
1

2.851.000,00

Visualisatieschermen (catch-all)

Aantal vergunningen:

1
36.750,00

defensie gerelateerde industrie
Subtotaal (€) :

Uitvoer van België naar Oostenrijk
1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

Aantal vergunningen:

36.750,00
1
64.668,00

krijgsmacht
Subtotaal (€) :

Uitvoer van België naar Pakistan
1

ML11

ML11a
2

ML11

ML11a
3

ML25
ML25g

Aantal vergunningen:

64.668,00
3

Elektronische apparatuur die nergens anders in de
gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen is bedoeld,
zoals hieronder en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor
Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik

krijgsmacht

krijgsmacht

53.110,50

Elektronische apparatuur die nergens anders in de
gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen is bedoeld,
zoals hieronder en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor
Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik

krijgsmacht

krijgsmacht

97.226,60

Overige (catch-all)

krijgsmacht

45.000,00

onderdelen en toebehoren voor vaar-, voer- en luchtvaartuigen
195.337,10

Subtotaal (€) :
Uitvoer van België naar Polen

Aantal vergunningen:

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

2

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

2
10.230,00
25.000,00

Subtotaal (€) :

35.230,00
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Uitvoer van België naar Spanje

Aantal vergunningen:

9

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

15.836,00

2

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

31.672,00

3

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

4

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

140.200,00

5

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

46.000,00

6

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

23.000,00

7

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

17.525,00

8

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

251.850,00

9

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

Ierland

defensie gerelateerde industrie

17.525,00

krijgsmacht

105.150,00
Subtotaal (€) :

Uitvoer van België naar Taiwan
1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

Aantal vergunningen:

648.758,00
1
35.700,00

industrie
Subtotaal (€) :

Uitvoer van België naar Turkije

Aantal vergunningen:

35.700,00
4

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

overheid

170.170,00

2

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

industrie

44.100,00

3

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

industrie

16.894,49

4

ML07

Chemisch of biologisch toxisch materiaal, stoffen voor
oproerbeheersing, radioactief materiaal, aanverwante apparatuur,
onderdelen en materialen, zoals hieronder

krijgsmacht

ML07f

1.435.256,00

Veiligheids- en decontaminatieapparatuur, speciaal ontworpen onderdelen daarvoor, en speciaal samengestelde chemische mengsels
- Apparatuur, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik, voor bescherming tegen de in ML7.a), ML7.b) of ML7.d)
bedoelde stoffen, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor
Subtotaal (€) :

1.666.420,49
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Uitvoer van België naar Verenigd Koninkrijk
1

ML06
ML06a

ML25
ML25g

Voertuigen en onderdelen

Aantal vergunningen:

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Overige (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

onderdelen en toebehoren voor vaar-, voer- en luchtvaartuigen

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

3

ML13

Gepantserde of beschermende apparatuur en onderdelen

krijgsmacht

4

ML13
ML13d

56.228.236,86

defensie gerelateerde industrie

2

ML13a

8

265.300,00
3.197.941,03

pantserplaten
2.739.064,88

Gepantserde of beschermende apparatuur en onderdelen
krijgsmacht
kogelvrije kleding en beschermende kleding welke voldoen aan militaire standaarden of specificaties, of gelijkwaardig, en speciaal
daarvoor ontworpen onderdelen

5

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

61.000,00

6

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

169.467,36

7

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

6.000.000,00

8

ML13

Gepantserde of beschermende apparatuur en onderdelen
krijgsmacht
kogelvrije kleding en beschermende kleding welke voldoen aan militaire standaarden of specificaties, of gelijkwaardig, en speciaal
daarvoor ontworpen onderdelen

ML13d

92.778,71

68.753.788,84

Subtotaal (€) :
Uitvoer van België naar Verenigde Staten
1

ML06
ML06a

2

ML15

ML15d

Voertuigen en onderdelen

Aantal vergunningen:

2

defensie gerelateerde industrie

1.894.550,35

defensie gerelateerde industrie

382.175,57

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen
en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren
infrarood- en warmtebeeldapparatuur
- Warmtebeeldapparatuur
2.276.725,92

Subtotaal (€) :
Uitvoer van België naar Zuid-Korea
1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

Aantal vergunningen:

1
29.696,00

defensie gerelateerde industrie
Subtotaal (€) :

29.696,00
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Uitvoer van België naar Zweden
1

ML13
ML13d

2

ML06
ML06a

3

ML13
ML13b

4

ML13
ML13b

5

ML13
ML13b

6

ML15

ML15c

Aantal vergunningen:

8
606.899,52

Gepantserde of beschermende apparatuur en onderdelen
krijgsmacht
kogelvrije kleding en beschermende kleding welke voldoen aan militaire standaarden of specificaties, of gelijkwaardig, en speciaal
daarvoor ontworpen onderdelen
krijgsmacht

931.884,87

Gepantserde of beschermende apparatuur en onderdelen
defensie gerelateerde industrie
combinaties en constructies van metallische en niet-metallische materialen speciaal ontworpen voor ballistische bescherming van
militaire systemen, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor

krijgsmacht

624.965,00

Gepantserde of beschermende apparatuur en onderdelen
defensie gerelateerde industrie
combinaties en constructies van metallische en niet-metallische materialen speciaal ontworpen voor ballistische bescherming van
militaire systemen, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor

krijgsmacht

70.250,00

Gepantserde of beschermende apparatuur en onderdelen
defensie gerelateerde industrie
combinaties en constructies van metallische en niet-metallische materialen speciaal ontworpen voor ballistische bescherming van
militaire systemen, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor

krijgsmacht

109.900,00

Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen
en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren

Voertuigen en onderdelen

Denemarken

defensie gerelateerde industrie

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik

Denemarken

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

26.514,00

beeldversterkerapparatuur

7

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

Canada

industrie

overheid

15.320,00

8

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

India

industrie

overheid

61.280,00

Subtotaal (€) :
Uitvoer van België naar Zwitserland
1

ML01
ML01a

2

ML06
ML06a

Aantal vergunningen:

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren
- Karabijnen
- Revolvers
- Pistolen
Voertuigen en onderdelen

België

2.447.013,39
2
20.000,00

andere

36.261.707,30

defensie gerelateerde industrie

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Uitvoer : 90 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 128.395.555,15

36.281.707,30
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Periode : van 01/07/2007 tot en met 31/12/2007
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik
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Bestemmeling

Doorvoer van Canada naar Brazilië
1

ML02

ML02a

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:

Bedrag (€)
1

Wapens met gladde loop met een kaliber >= 20 mm en
krijgsmacht
machinegeweren met een kaliber > 12,7 mm, werpers en
toebehoren
Kanonnen, houwitsers, vuurmonden, mortieren, antitankwapens, projectielwerpers en raketlanceerinrichtingen, militaire
vlammenwerpers, terugstootloze vuurmonden en signatuurreductietoestellen daarvoor

302.794,29

- Kanonnen
Subtotaal (€) :
Doorvoer van Canada naar Uruguay
1

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

Aantal vergunningen:

302.794,29
1
780.094,52

krijgsmacht

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
780.094,52

Subtotaal (€) :
Doorvoer van Duitsland naar Democratische Republiek Congo
1

Aantal vergunningen:

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren

internationale organisatie

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

internationale organisatie

ML14

Speciaal militair oefenmaterieel of apparatuur voor het nabootsen
van militaire scenario's, simulatoren speciaal ontworpen voor
opleiding in het gebruik van vuurwapens of andere wapens die
onder ML01 of ML02 vallen, en speciaal ontworpen onderdelen
en toe

internationale organisatie

ML26

Ordehandhavingsmateriaal

internationale organisatie

ML01
ML01a

ML03
ML03a

1
84.491,00

Subtotaal (€) :

84.491,00
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Doorvoer van Turkije naar El Salvador
1

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Machinegeweren

Aantal vergunningen:

1
13.600,00

krijgsmacht

13.600,00

Subtotaal (€) :
Doorvoer van Verenigde Staten naar Turkije
1

ML03
ML03a

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML02

Aantal vergunningen:

1
263.000,00

defensie gerelateerde industrie

263.000,00

Subtotaal (€) :
Doorvoer van Zwitserland naar Verenigd Koninkrijk
1

ML03
ML03a

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

Aantal vergunningen:

21.688.656,80

krijgsmacht

Subtotaal (€) :
Algemeen totaal voor Doorvoer : 6 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 23.132.636,61

1

21.688.656,80
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Invoer
Periode : van 01/07/2007 tot en met 31/12/2007
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik
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Bestemmeling

Invoer van Verenigde Staten naar België
1

ML01
ML01d

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
particulier
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

Bedrag (€)
1
342,52

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
Subtotaal (€) :
Algemeen totaal voor Invoer : 1 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 342,52

342,52
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Uitvoer
Periode : van 01/07/2007 tot en met 31/12/2007
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik
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Bestemmeling

Uitvoer van België naar Israël
1

ML15

ML15d

2

ML15

ML15d

Aantal vergunningen:

Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen
en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren

ML06
ML06a

Bedrag (€)
2

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

1.604,20

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

43.416,01

Subtotaal (€) :

45.020,21

infrarood- en warmtebeeldapparatuur
- Warmtebeeldapparatuur
Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen
en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren

Georgië

infrarood- en warmtebeeldapparatuur
- Warmtebeeldapparatuur

Uitvoer van België naar Pakistan
1

Eindgebruiker

Voertuigen en onderdelen

Aantal vergunningen:
industrie

1

krijgsmacht

273.524,94

Subtotaal (€) :

273.524,94

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik

Algemeen totaal voor Uitvoer : 3 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 318.545,15
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Doorvoer
Periode : van 01/07/2007 tot en met 31/12/2007
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Vlaamse Overheid
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Eindgebruiker
Aantal vergunningen:
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Doorvoer : 0 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 0,00

Bedrag (€)

