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INLEIDING

Dit verslag is het eerste jaarrapport dat de Vlaamse Regering aan het Vlaams parlement voorlegt na
de overheveling van de bevoegdheid inzake de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal
voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.

Dit jaarverslag betreft de toepassing van de wet van 5 augustus 1991 voor de periode van 30
augustus 2003 tot en met 31 augustus 2004. Deze referentieperiode heeft aanleiding gegeven tot
methodologische problemen. Een aantal gegevens die voor de opmaak van dit verslag moeten
dienen, worden immers pas op het einde van het kalenderjaar verwerkt, en zijn dus nog niet
beschikbaar (zoals bijvoorbeeld de gegevens van de Europese partners). Allicht de gemakkelijkste
manier om aan dit euvel te verhelpen, is om bij de voorstelling van het volgende halfjaarlijks verslag
een nieuw jaarlijks verslag te presenteren, en dit voor de periode van 1 maart 2004 tot en met 28
februari 2005. In dit verslag zouden dan alle relevante gegevens kunnen verwerkt worden. Het komt
uiteraard het Vlaams Parlement toe hierin een beslissing te nemen.

Het halfjaarlijks verslag, dat een overzicht geeft van de verstrekte en geweigerde vergunningen is in
dit rapport geïntegreerd, en wordt voorafgegaan door een toelichting inzake de methodologie en het
juridische kader.
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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.  Vooreerst staat dit principe uitdrukkelijk
verwoord in artikel 94, §1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980: zolang de Gemeenschappen
en de Gewesten de bestaande wetsbepalingen niet wijzigen of opheffen, moeten zij hun
bevoegdheden uitoefenen overeenkomstig de vigerende wetgeving en reglementering.
Terzake betekent dit dat het Vlaams Gewest voor de bevoegdheid inzake de in- uit- en doorvoer van
wapens en aanverwant materieel gebonden is door de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-,
uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair
gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie, zoals gewijzigd
door de wetten van 25 en 26 maart 2003, door de in uitvoering van deze wet genomen Koninklijke
besluiten2, alsmede door de richtlijn 91/477/EEG inzake de controle op de verwerving en het
voorhanden hebben van wapens3.

B. Wijziging van de reglementering

B.1  Bevoegdheidsverdeling
Als gevolg van de defederalisering heeft de Vlaamse decreetgever de exclusieve bevoegdheid om bij
decreet de hem toegewezen bevoegdheid te reglementeren.  Zolang er echter geen decreet tot stand
komt, blijft de bestaande federale wetgeving als juridisch kader gelden.  Op 5 mei 2004 heeft het
Vlaams Parlement een voorstel tot resolutie inzake deze materie aangenomen4.  In deze resolutie stelt
het Vlaams Parlement dat een reflectieperiode van één jaar zal worden ingelast alvorens de
werkzaamheden te starten voor het opstellen van een Vlaams decreet inzake wapens en aanverwant
materieel.

B.2 Een Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
D.d. 5 mei 2004 werd via een decreet5 door het Vlaams Parlement besloten tot de oprichting van dit
instituut.  Dit Vredesinstituut zal worden beschouwd als een onafhankelijke instelling die actief is op
het vlak van vredesvraagstukken in de breedst mogelijke betekenis van het woord.  Dat 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 zal bestaan uit een Raad van Bestuur, een
Wetenschappelijke Raad en een Wetenschappelijk Secretariaat.

                                                
1 Bijzondere wet van 12 augustus 2003 tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen
2 K.B. van 8 maart 1993 tot regeling van de in- uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor
militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie, zoals gewijzigd door het K.B.
van 2 april 2003, almede het K.B. van 16 mei 2003 betreffende de vergunning bedoeld in artikel 10
van de wet van 5 augustus 1991
3 Het toepassingsgebied van deze richtlijn slaat op de bewegingen van jachtwapens, sportwapens,
pistolen en revolvers, alsmede de onderdelen, de munitie en de bestanddelen ervan binnen de
Europese Unie.
4 Voorstel van resolutie betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor
militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie - Stuk
2292 (2003-2004) – Nr. 2
5 Voorstel van decreet houdende oprichting van een Vredesinstituut bij het Vlaams Parlement – Stuk
1814 (2002-2003) – Nr. 6
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B.3 De EU-gedragscode in de wetgeving
Tot slot kan worden vermeld dat de bijzondere wet die de bevoegdheidsoverdracht regelt uitdrukkelijk
bepaalt dat de Gedragscode van de Europese Unie op het stuk van de uitvoer van wapens dient
nageleefd te worden.
De criteria die gehanteerd worden in de EU-gedragscode maken op dit moment reeds integraal deel
uit van de Belgische wetgeving inzake wapenhandel sinds de wijzigingen door de wetten van 25 en 26
maart 2003.

C. De uitoefening van deze bevoegdheid binnen de Vlaamse regering

Door de defederalisering is de Vlaamse Regering “als college” gevat met een nieuwe bevoegdheid,
waarna deze competentie aan één van de leden van de Vlaamse Regering wordt toegewezen.  Bij de
overheveling gedurende de legislatuur 2003-2004 wees de Vlaamse Regering deze bevoegdheid toe
aan voormalig minister Patricia Ceysens6.  Bij de bevoegdheidsverdeling na de verkiezing van het
Vlaams Parlement d.d. 13 juni 2004 besliste de Vlaamse Regering deze bevoegdheid te delegeren
aan mevrouw Fientje Moerman, vice-minister-president en Vlaams minister van Economie,
Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel.  Als zodanig ligt de politieke
verantwoordelijkheid voor de machtigingen tot invoer, uitvoer en doorvoer bij minister Moerman, onder
controle van het Vlaams Parlement.

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.
Het Regeerakkoord stelt eveneens dat er met de federale overheid en de andere gewesten een
taakverdeling wordt afgesproken die onder meer betrekking heeft op de vertegenwoordiging in de
verschillende internationale fora.

                                                
6 Die beslissing voorziet ook in een aanpassing van het Huishoudelijk Reglement van de Vlaamse
Regering.  Voortaan voorziet dit reglement in een periodieke vertrouwelijke kennisgeving van de door
de functioneel bevoegde minister genomen beslissingen aan de leden van de Vlaamse Regering.
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HOOFDSTUK 2  DE IN-, UIT-, EN DOORVOER VERGUND DOOR HET VLAAMS GEWEST

A. Vlaamse vergunningen: cijfergegevens
De onderstaande gegevens dienen als volgt te worden toegelicht:

- ze houden enkel rekening met die vergunningen 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.
- evenmin opgenomen 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.
- de vergunningen, toegekend onder het stelsel van de Europese richtlijn 91/477, 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.
-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.
-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.

A.1 Uitvoervergunningen

Sinds de regionalisering werden door het Vlaams gewest 281 uitvoervergunningen verleend, ter
waarde van een totaalbedrag van 491.850.136,57 EUR.

Er werden 6 aanvragen geweigerd, ter waarde van 2.807.669,00 EUR.

A.2 Invoervergunningen

Sinds de regionalisering werden door het Vlaams gewest 294 invoervergunningen verleend, ter
waarde van een totaalbedrag van 19.152.971,30 EUR.

Er werden geen aanvragen tot invoervergunning geweigerd.

A.3 Doorvoervergunningen

Er werden 47 doorvoervergunningen afgeleverd, voor een totale waarde van 309.349.254,00 EUR.

Er werden 2 doorvoervergunningen geweigerd, voor een totale waarde van 989.814,48 EUR.
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HOOFDSTUK 3  DE IN-, UIT- EN DOORVOER OP EUROPEES NIVEAU VOOR HET JAAR 2003

A. Gegevens van de EU-lidstaten
In het kader van het reglement van de “Working Party on Conventional Arms Exports” (hierna
COARM7) dienen de lidstaten hun gegevens over de in-, uit- en doorvoer van wapens en aanverwant
materieel gedurende een bepaalde termijn na het afsluiten van deze jaarlijkse periode over te maken.
Gezien de recente datum, met name 21 september, waarop deze termijn werd afgesloten en gezien
de verwerking van deze gegevens door het secretariaat van de COARM kunnen nog geen gegevens
worden vrijgegeven over de in-, uit- en doorvoer van wapens en aanverwant materieel door andere
EU-lidstaten.
Deze gegevens zullen beschikbaar worden gesteld in het volgende halfjaarlijkse verslag van de
Vlaamse Regering.

B. EU-initiatieven inzake de in-, uit- en doorvoer van wapens en aanverwant materieel
In de reglementering op EU-niveau staat de EU-gedragscode centraal.  Algemeen voorziet deze
gedragscode in een systeem voor informatie-uitwisseling en overleg tussen de lidstaten om te zorgen
voor convergentie in hun nationale beleid inzake exportcontrole.  Zo kan deze gedragscode terecht
worden beschouwd als de meest uitgebreide internationale regeling voor wapenexportcontrole.

Hierna worden een aantal punten aangehaald die het voorbije jaar het onderwerp van discussie
uitmaakten tussen de EU-lidstaten:

B.1 De criteria
Reeds eerder werd gemeld dat de bijzondere wet die de bevoegdheidsoverdracht regelt, uitdrukkelijk
bepaalt dat de criteria die de Gedragscode van de Europese Unie vooropstelt, dienen nageleefd te
worden in de beoordeling van een aanvraag tot in-, uit- en doorvoer van wapens en aanverwant
materieel.
Deze acht criteria betreffen:

- naleving van de internationale verbintenissen inzake wapenbeheersing van de
lidstaten en de EU ;

- eerbiediging van de rechten van de mens in het land van eindbestemming ;
- interne situatie van het land van eindbestemming ;
- handhaving van vrede, veiligheid en stabiliteit in de regio ;
- nationale veiligheid van de lidstaten, van de gebieden waarvan een van de lidstaten

de buitenlandse betrekkingen behartigt, alsmede van bevriende landen of
bondgenoten ;

- gedrag van het land dat wapens koopt tegenover de internationale gemeenschap ;
- gevaar voor interne ontduiking of het ongewenst opnieuw uitvoeren van wapens, en
- compatibiliteit van de wapenuitvoer met de technische en economische capaciteit van

het ontvangende land.
België, in casu het Vlaams gewest, is daarmee het enige land dat deze gedragscode in zijn wetgeving
heeft geïntegreerd.
Op EU-niveau wordt dit debat over de mogelijke verhoging van de status van de gedragscode door
omzetting in een gemeenschappelijk standpunt zeer intensief gevoerd.  Door een dergelijke omzetting
zal voor elk van de lidstaten de code juridisch bindend worden gemaakt, en wordt de mogelijkheid
gecreëerd deze in het nationale recht om te zetten.  Deze omzetting naar het Belgisch recht is reeds
gebeurd door de wetten van 25 en 26 maart 2003 tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991.
Terzake heeft de COARM de juridische consequenties van een eventuele omzetting van de code in
een gemeenschappelijk standpunt bestudeerd en gaat men voort met de bespreking van dit
vraagstuk.
Tot slot kan nog worden opgemerkt dat de bevordering van de beginselen en criteria van de
gedragscode niet louter een interne EU-aangelegenheid is.  Zo worden de doelstellingen en
procedures van de code voortdurend voorgesteld en toegelicht in het kader van de politieke dialoog

                                                
7 De werkgroep van de Raad van Ministers betreffende conventionele bewapening.
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met niet-lidstaten en internationale organisaties. De gedragscode wordt dus door de EU internationaal
gepromoot.

B.2 De mogelijkheid tot overleg en raadpleging in de COARM
Vooreerst biedt de COARM de mogelijkheid voor elke lidstaat om een welbepaalde aanvraag of
vergunning tot uitvoer aan de orde te stellen, indien dit dossier dienstig wordt geacht in de
besprekingen over nationale vergunningsstelsels.
Vervolgens wisselen de EU-lidstaten informatie uit over de juiste draagwijdte van embargo's die
werden opgelegd door de Verenigde Naties, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in
Europa en de EU zelf.  De lidstaten plegen eveneens overleg inzake het nationaal beleid betreffende
toezicht op de wapenuitvoer naar bepaalde embargo-landen of regio's waarop nauwlettend wordt
toegezien (bestaan van een intern of extern conflict, mensenrechtensituatie, enz.).  Ook op de
wapenuitvoer naar bepaalde landen die bijzondere waakzaamheid vereisen en het hiermee
verbonden nationale beleid wordt toezicht gehouden en informeren de lidstaten elkaar.
Niettemin meldt de COARM dat dergelijke rapportageprocedures nog verder op punt moeten worden
gezet en zullen moeten worden geharmoniseerd.

B.3 Uitwisseling van informatie inzake de weigeringen van aanvragen tot uit- en doorvoer
Naast deze regelmatige en systematische informatieoverdracht inzake de concrete politieke situatie in
bepaalde landen en regio’s informeren de EU-lidstaten elkaar over hun weigeringen tot uit- of
doorvoer.
Uitvoeringsbepaling 8 van de EU-gedragscode bepaalt dat er sprake is van een weigering wanneer
een EU-lidstaat de toestemming voor de feitelijke verkoop of uitvoer van het betrokken materieel
weigert, terwijl die verkoop of de totstandkoming van de betrokken overeenkomst normaal gesproken
zou zijn doorgegaan. Deze uitvoeringsbepaling legt ook de spelregels vast voor de zogenaamde “no-
undercut policy”, die inhoudt dat alvorens een lidstaat een vergunning verleent die de afgelopen drie
jaar door één of meerdere lidstaten geweigerd is, hij eerst die lidstaat of lidstaten [raadpleegt].  Besluit
hij na raadpleging toch een vergunning te verlenen, dan brengt hij de lidstaat of lidstaten van de
oorspronkelijke weigering(en) daarvan op de hoogte en geeft een gedetailleerde uitleg van zijn
motivering.  Het besluit om militair materieel al dan niet over te dragen, behoort tot de nationale
bevoegdheid van de lidstaten.
Deze gegevens inzake weigeringen worden door de COARM op regelmatige basis onder de lidstaten
verspreid.  De informatie-uitwisseling van geweigerde aanvragen is een belangrijk middel om de
beleidsdoelstellingen van de lidstaten inzake wapenexportcontrole, en de convergentie van dat beleid,
te verwezenlijken.
Tot slot werd door de COARM besloten tot instelling van een centrale elektronische databank voor
weigeringen van exportvergunningen.
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HOOFDSTUK 4  DE IN-, UIT- EN DOORVOER VAN WAPENS EN AANVERWENT MATERIEEL OP
WERELDNIVEAU VOOR HET JAAR 2003

Inzake gegevens over de handel in wapens op wereldniveau zijn er geen concrete cijfers voorhanden,
gezien het simpele feit dat veel staten deze cijfers niet publiek maken, en het voor onafhankelijke
onderzoeksinstellingen niet gemakkelijk is om hier inzicht in te krijgen en te verschaffen.

De enige gegevens die op dit vlak voorhanden zijn, zijn beperkt tot de aan- en verkoop van wapens en
aanverwant materieel door en aan andere staten, met andere woorden datgene wat staten spenderen
aan bewapening.
Voor dit hoofdstuk werden de gegevens inzake deze uitgaven op wereldniveau verstrekt door  het
Stockholm International Peace Research Institute (hierna SIPRI). SIPRI8 is een onafhankelijke
instelling, die onderzoek voert naar “the understanding of the preconditions for a stable peace and for
peaceful solutions of international conflicts”.  De focus van dit onderzoek betreft bewapening en de
controle hierop.  In dit onderzoeksdomein kan SIPRI als een autoriteit worden beschouwd.
SIPRI waarschuwt echter dat deze cijfers niet als absoluut mogen worden beschouwd.  De
belangrijkste reden hiervoor is dat een groot aantal landen geen nationale gegevens verschaffen over
hun aan- en verkoop van wapens.  Indien dergelijke cijfers beschikbaar zouden zijn, blijft het nog een
moeilijke opdracht om te onderzoeken welke gegevens over welke wapens werden verstrekt, en hoe
deze werden verwerkt door de betrokken staat.  SIPRI meldt dat het overzicht dat hierna wordt
gegeven, betrekking heeft op de handel in zware wapensystemen, die het uitgangspunt vormen van
het VN-wapenregister.  Lichte en kleine wapens zijn hierin dus niet opgenomen.
Volgens de SIPRI-tabel stegen de wapenuitgaven in 2003 wereldwijd met ongeveer 11%.  SIPRI
meent dat dit een opmerkelijke groei is, temeer daar deze groei voorafging met 6,5 % in 2002.
Volgens SIPRI is de belangrijkste reden voor deze stijging dat een aantal lidstaten op deze manier
een antwoord trachten te vinden op de gevaren en de risico’s die een complexere en geglobaliseerde
wereld bieden.

Deze cijfers zijn in US $b., in constante (2000) prijs en wisselkoers.  De cursieve cijfers vormen de percentages.
Militaire uitgaven voor het jaar 2003

Bedrag in $, volgens wisselkoers Bedrag in $, volgens koopkrachtpariteit (a)

Rang-
orde

Land Bedrag

($b.)

Per capita

($)

Aandeel op
wereldvlak

(%)

Rang-
Orde (b)

Land Bedrag

($b.)
1 Verenigde Staten

van Amerika
417.4 1419 47 1 Verenigde Staten van

Amerika
417.4

2 Japan 46.9 367 5 2 China [151.0]
3 Verenigd Koninkrijk 37.1 627 4 3 India 64.0
4 Frankrijk 35.0 583 4 4 Rusland [63.2]
5 China [32.8] 25 4 5 Frankrijk 38.4

Subtotaal top 5 569.1 64 Subtotaal top 5 734.0

6 Duitsland 27.2 329 3 6 Verenigd Koninkrijk 35.0
7 Italië 20.8 362 2 7 Japan 32.8
8 Iran (c) [19.2] 279 [2] 8 Duitsland 30.4
9 Saoedi-Arabië 19.1 789 [2] 9 Italië 26.4
10 Zuid-Korea 13.9 292 2 10 Saoedi-Arabië 25.6

Subtotaal top 10 669.3 76 Subtotaal top 10 884.2

11 Rusland [13.0] 91   1 11 Zuid-Korea 25.0
12 India 12.4 12 1 12 Iran (c) [23.7]
13 Israël 10.0 1551 1 13 Turkije 22.5
14 Turkije 9.9 139 1 14 Brazilië [21.0]
15 Brazilië 9.2 51 1 15 Pakistan 15.0

Subtotaal top 15 723.8 82 Subtotaal top 15 991.4
Wereld 879                       100 Wereld

[ ] = SIPRI estimates

                                                
8 www.sipri.se
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a Deze bedragen volgens koopkrachtpariteit werden geconverteerd naar de koopkrachtpariteit (voor
het jaar 2000) berekend door de Wereldbank, en gebaseerd op vergelijkingen tussen het Bruto
nationaal product (BNP).
b Deze top 15 lijst, uitgedrukt in koopkrachtpariteit, zou meer dan waarschijnlijk ook Myanmar
omvatten, indien voldoende gegevens beschikbaar zouden zijn.
c Deze gegevens over Iran behelzen eveneens uitgaven in het kader van publieke orde en veiligheid,
en is waarschijnlijk een lichte overschatting.

Bron: Military expenditure: SIPRI Yearbook 2004 – Armaments, Disarmament and International
Security (Oxford University Press: Oxford, 2004), appendix 10A;
Koopkrachtpariteit: World Bank, World Development Indicators 2002 (World Bank: Washington, DC,
2002), table 5.6, Relative prices and exchange rates.

Raming van militaire uitgaven op wereld- en regionaal niveau
1994 – 2003

Deze bedragen zijn in US $b., in constante (2000) prijs en wisselkoers.  De cursieve cijfers vormen de percentages.

                       % verandering
Regio 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1994-2003
Afrika a ( 9.2 ) ( 8.7 ) ( 8.4 ) 8.6 9.2 9.9 10.3 10.5 11.3 11.4 ( + 24 )
Noord ( 4.1 ) ( 3.9 ) ( 4.0 ) 4.2 4.4 4.3 4.7 4.8 5.4 5.5 ( + 35 )
Sub-Sahara 5.1 4.8 4.4 4.4 4.8 5.6 5.7 ( 5.8 ) 5.9 ( 5.9 ) ( + 15 )
Amerika 365 347 328 329 321 323 334 339 376 451 + 24
Noord 344 324 306 304 298 299 310 313 350 426 + 24
Centraal 3.5 3.1 3.2 3.3 3.2 3.4 3.5 3.6 3.4 3.3 - 5
Zuid 17.6 20.2 18.4 21.2 20.2 20.1 20.7 22.6 22.9 21.8 + 24
Azië & Oceanië     120 123 127 127 126 128 133 140 146 151 + 25
Centraal Azië 0.4 0.4 0.4 0.5 ( 0.4 ) 0.5 . . ( 0.5 ) . . . . . .
Oost-Azië 101 103 107 107 105 105 110 115 121 125 + 24
Zuid-Azië 12.0 12.6 12.8 13.4 13.5 14.6 15.2 15.8 15.9 16.9 + 41
Oceanië 7.3 7.0 7.0 7.1 7.4 7.7 7.7 8.0 8.3 8.5 + 17
Europa 200 187 186 186 184 188 191 191 194 195 - 2
COE b 26.4 20.6 19.3 20.1 17.5 18.3 20.0 21.5 22.2 24.5 - 8
West 174 166 166 166 167 170 171 170 172 171 - 2
Midden-Oosten     47.1 43.8 43.8 48.1 51.9 50.3 58.0 63.1 63.8 70.0 + 48
Wereld 742 709 693 699 693 699 727 743 792 879 + 18
Verandering (%) . . - 4.4 - 2.2 0.9 – 0.8 0.8 4.0 2.3 6.5 11.0 

Bron: SIPRI Yearbook 2004, appendix 10A, table 10A.1 and table 10A.3.

Noot: cijfers die tussen haakjes werden gezet, zijn schattingen gebaseerd op partiële data.  Waar geen cijfers werden vermeld,
ontbraken voldoende data om een realistische schatting te geven.

(a)  Bij gebrek aan historische reeksen zijn volgende landen niet meegerekend in de cijfers voor de volgende regio’s:

- Afrika: Angola, Benin, Congo-Brazzaville, de Democratische Republiek Congo, Liberia and Somalia;

- Azië: Afghanistan

- Midden-Oosten: Irak.

Het totaal op wereldniveau sluit al deze landen uit.

(b)  CoE= Centraal en Oost-Europa.
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HOOFDSTUK 5  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 EU

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. Irak
Common Position 2003/495/CFSP (OJ L 169, 8.7.2003, p. 72)
- bevestiging van het embargo op wapens en aanverwant materieel

5. Liberia
Common Position 2004/137/CFSP (OJ L 40, 12.2.2004, p. 35)
- embargo op wapens en aanverwant materieel met vrijstelling
 
6. Libië
Common Position 1999/261/CFSP (OJ L 103, 20.4.1999, p. 1)
- wapenembargo en andere restricties
Common Position 1999/611/CFSP (OJ L 242, 14.9.1999, p. 31)
- bevestiging van het wapenembargo; herroeping van andere niet-verdaagde restricties

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

9. Somalia



Rapport van de Vlaamse Regering
Vergunningen in-, uit- en doorvoer van wapens 11/44

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 Comité9 van de VN heeft de volgende resoluties uitgevaardigd:

Land onder embargo Van kracht Opgeheven Wettelijke basis
Verplichte VN-embargo’s
Taliban, Al-Qaida, Usama Bin Laden a 16 Jan. 2002 - UNSCR 1390
Angola (UNITA) 15 Sep. 1993 - UNSCR 864
Irak 6 Aug. 1990 - UNSCR 661
Liberia b 19 Nov. 1992 7 Mar. 2001 f UNSCR 788
Liberia 7 Mar. 2001 f - UNSCR 1343
Rwanda (rebels) c 16 Aug. 1995 - UNSCR 1011
Sierra Leone (rebellen) d 5 June 1998 - UNSCR 1171
Somalië e 23 Jan. 1992 - UNSCR 733

a Het embargo van 19 december 2000 inzake het grondgebied in handen van de Taliban in
Afghanistan werd veranderd in een embargo (16 januari 2002) inzake Usama bin Laden, leden van Al-
Qaida en de Taliban en inzake personen en organisaties geassocieerd met voormelde personen en
groepen.
b Is niet van toepassing op zendingen aan de ECOMOG strijdkrachten in Liberia.
c Is niet van toepassing op militaire eenheden van de overheid te Rwanda.  Dit embargo is evenzeer
van toepassing op de uitrusting van personen die verblijven in aangrenzende staten, indien deze
uitrusting bedoeld is voor gebruik in Rwanda.
d Is niet van toepassing op zendingen aan de regering of de ECOMOG strijdkrachten te Sierra Leone.
Dit embargo vervangt het embargo van 8 oktober 1997 (UNSCR 1132).
e Werd gewijzigd in juni 2001 om welbepaald materiaal (“non-lethal”) te kunnen levereren aan
humanitaire organisaties en VN-personeel.
f Dit wapenembargo, geïmplementeerd door UNSCR 788, werd beëindigd door UNSCR 1343 en
omwille van verschillende redenen vervangen door een nieuw embargo.

C. Embargo’s uitgevaardigd door de OVSE

                                                
9 http://www.un.org/Docs/sc/committees/INTRO.htm
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Nagorno-Karabakh
Bron: Committee of Senior Officials, Journal No. 2, Annex 1, Seventh Committee on Senior Officials
meeting, Prague, 27-28 February 1992
HOOFDSTUK 6  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

Sinds de regionalisering werd bij het Vlaams gewest 1 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 geweigerd.

Het betrof een aanvraag voor machines die moesten dienen voor de aanmaak van oorlogsmunitie,
met als bestemming India.

Deze weigering is opgenomen in het eerste halfjaarlijks verslag van de Vlaamse regering aan het
Vlaams Parlement.
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HOOFDSTUK 7  OPVOLGING VAN DE NALEVING VAN DE BEPALINGEN  IN DE WET VAN 5
AUGUSTUS 1991 OMTRENT DE AFWENDING BINNEN HET LAND VAN BESTEMMING EN DE
NALEVING VAN DE CLAUSULE VAN NIET_WEDERUITVOER

De bepalingen omtrent afwending binnen het land van bestemming en de clausule van niet-
wederuitvoer zijn vervat in art. 4, §1, 4°, e) van de wet van 5 augustus 1991 en in criterium 7 van de
Europese gedragscode.

Criterium 7 van de gedragscode is in het kader van het vergunningsbeleid een cruciaal criterium, maar
tegelijk één van de moeilijkst te controleren criteria. Niettemin zijn hier enkele belangrijke instrumenten
ter toetsing van dit criterium te citeren.

Vooreerst is er een belangrijke rol weggelegd voor het netwerk van de Belgische diplomatieke posten.
Voor gevoelige landen, of wanneer er bekommernis is omtrent de naleving van criterium 7, wordt aan
de Belgische ambassade gevraagd een onderzoek te doen. Dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste
wordt het eindgebruikerscertificaat (End-User Certificate - EUC)10 door de ambassade voor echt
verklaard, waarbij onderzocht wordt of dit document door de daartoe bevoegde instanties is
uitgevaardigd en ondertekend is door de daartoe gemachtigde persoon. Vervolgens kan nog een
onderzoek gebeuren naar de eindgebruiker zelf. Indien de bestemmeling geen overheidsactor is,
wordt nagegaan of deze bekend is bij de autoriteiten van het ontvangende land, en of de autoriteiten
op de hoogte zijn van de transactie. Er wordt ook onderzocht of het opgegeven eindgebruik wel
plausibel is. Daartoe wordt nagegaan of de eindgebruiker wel degelijk de activiteiten verricht waarvoor
de goederen nodig zijn. Indien het Vlaams gewest in het land van bestemming een Vlaams
Economisch Vertegenwoordiger heeft, kan daarop beroep gedaan worden voor additionele informatie.

Een belangrijke bron van informatie voor de controle op de naleving van criterium 7 is terug te vinden
in de weigeringen die in het kader van de “Working Party on Conventional Arms Exports” (hierna
COARM) worden verspreid. Bedoeling van het systeem van verspreiding van weigeringen is o.m. dat
op die manier informatie kan gedeeld worden over kwestieuze bestemmelingen. In dit pakket van
weigeringen is reeds een enorme hoeveelheid aan informatie over onbetrouwbare bestemmelingen
terug te vinden, en daarenboven kan nog extra informatie opgevraagd worden bij de autoriteiten van
de lidstaat die de vergunning in kwestie geweigerd heeft. In de vergaderingen van de COARM wordt
ook algemene informatie uitgewisseld over de toepassing van de gedragscode en de risico’s
verbonden aan uitvoer naar bepaalde landen, ook wat betreft criterium 7. Binnen het kader van de
COARM wordt dus zowel in algemene termen als wat betreft concrete bestemmelingen aan
intelligence-sharing gedaan.

                                                
10 Een eindgebruikerscertificaat is een officieel document, uitgegeven door de bevoegde autoriteiten
van het land van bestemming, waarin deze autoriteiten zich garant stellen voor de eindgebruiker en
het eindgebruik, en engagementen nemen inzake niet-wederuitvoer.
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HOOFDSTUK 8  HALFJAARLIJKS VERSLAG VAN DE VLAAMSE REGERING AAN HET VLAAMS
PARLEMENT OVER DE VERSTREKTE EN GEWEIGERDE VERGUNNINGEN VOOR WAPENS,
MUNITIE EN SPECIAAL VOOR MILITAIR GEBRUIK OF VOOR ORDEHANDHAVING DIENSTIG
MATERIEEL EN DAARAAN VERBONDEN TECHNOLOGIE

PERIODE 01 MAART 2004 TOT 31 AUGUSTUS 2004

I   METHODOLOGIE                                                                                                          p.15

II  OVERZICHTSTABEL                                                                                                    p.18

III VERSTREKTE VERGUNNINGEN                                                                                 p.19

UITVOER                                                                                                                            p.19

INVOER                                                                                                                              p.28

DOORVOER                                                                                                                       p.34

IV GEWEIGERDE VERGUNNINGEN                                                                                p.41

UITVOER                                                                                                                            p.41

DOORVOER                                                                                                                       p.43
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I METHODOLOGIE

Voor een goed begrip van de gegevens in dit jaarverslag 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 jaarverslag
betreft een machtiging  een vergunning voor  invoer, uitvoer of doorvoer in het kader van het K.B. van
8 maart 199311.

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 jaarverslag, 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 jaarverslag:   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 bij de beoordeling van een
aanvraag tot speciale vergunning de bestemmeling wordt beschouwd als een overheidsinstantie die
                                                
11 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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militaire taken uitvoert, zal de aanvraag worden behandeld als een onderdeel van de wet van 5
augustus 199112.

C. Toelichting bij de praktische verwerking van de gegevens in het jaarverslag

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 maart 2004 tot en met 31 augustus 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.

                                                
12 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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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, …)
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.
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II OVERZICHTSTABEL

UITVOER

Totaal aantal vergunde aanvragen tot uitvoer 143

Totale waarde van de vergunde aanvragen 260.082.356,38 euro

Totaal aantal geweigerde aanvragen tot uitvoer 5

Totale waarde van de geweigerde aanvragen 2.768.786,00 EUR

INVOER

Totaal aantal vergunde aanvragen tot invoer 176

Totale waarde van de vergunde aanvragen 12.190.285,32 EUR

Totaal aantal geweigerde aanvragen tot invoer 0

Totale waarde van de geweigerde aanvragen 0,00 EUR

DOORVOER

Totaal aantal vergunde aanvragen tot doorvoer 33

Totale waarde van de vergunde aanvragen 52.786.131,00 EUR

Totaal aantal geweigerde aanvragen tot doorvoer 1

Totale waarde van de geweigerde aanvragen 26.216,00 EUR
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III VERSTREKTE VERGUNNINGEN

UITVOER

� Samenvatting

UITVOER

Totaal aantal vergunningen tot uitvoer van wapens
en daaraan verbonden materieel

143

Totaal waarde 260.082.356,38 euro

� 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:  Australië
Per categorie
bestemmeling

Industrie : 4

Aantal vergunningen:  4 Per categorie
materieel

Andere : 4

Totaal bedrag Euro 4.710.968EUR

BESTEMMING:  Canada
Per categorie
bestemmeling

Overheid : 1
Particulier : 1

Aantal vergunningen:  2
Per categorie
materieel

Zwaar : 2

Totaal bedrag Euro 33.480,00 EUR

BESTEMMING:  Chili
Per categorie
bestemmeling

Overheid : 1

Aantal vergunningen:  1 Per categorie
materieel

Andere : 1

Totaal bedrag Euro 64.686 EUR

BESTEMMING:  Denemarken
Per categorie
bestemmeling

Industrie : 4

Aantal vergunningen:  4 Per categorie
materieel

Andere : 4

Totaal bedrag Euro 1.312.846,00 EUR
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BESTEMMING:  Duitsland
Per categorie
bestemmeling

Overheid : 1
Industrie : 34

Aantal vergunningen:  35
Per categorie
materieel

Andere : 35

Totaal bedrag Euro 166.470.989,50 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 : 7
Handelaar : 1

  Aantal vergunningen:  8
Per categorie
materieel

Andere : 8

Totaal bedrag Euro 16.668.555,00 EUR

BESTEMMING:  Griekenland
Per categorie
bestemmeling

Overheid : 1
Industrie : 2

Aantal vergunningen:  3
Per categorie
materieel

Andere : 3

Totaal bedrag Euro 16.710.940,00 EUR
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BESTEMMING:  Hongarije
Per categorie
bestemmeling

Industrie : 1
Aantal vergunningen:  1

Per categorie
materieel

Andere : 1

Totaal bedrag Euro 11.000,00 EUR

BESTEMMING:  Ierland
Per categorie
bestemmeling

Overheid : 1
Aantal vergunningen:  1

Per categorie
materieel

Andere : 1

Totaal bedrag Euro 22.768,00 EUR

BESTEMMING:  India
Per categorie
bestemmeling

Overheid : 1
Industrie : 4

Aantal vergunningen: 5
Per categorie
materieel

Andere : 5

Totaal bedrag Euro 301.401,00 EUR

BESTEMMING:  Indonesië
Per categorie
bestemmeling

Overheid : 1

Aantal vergunningen:  1 Per categorie
materieel

Andere : 1

Totaal bedrag Euro 29.831,00 EUR
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BESTEMMING:  Italië
Per categorie
bestemmeling

Overheid : 1
Industrie : 5

Aantal vergunningen: 6
Per categorie
materieel

Andere : 6

Totaal bedrag Euro 2.021.254,00 EUR

BESTEMMING:  Japan
Per categorie
bestemmeling

Industrie : 1
  Aantal vergunningen:  1

Per categorie
materieel

Andere : 1
  

Totaal bedrag Euro 57.448,00 EUR

BESTEMMING:  Litouwen
Per categorie
bestemmeling

Overheid : 1
Aantal vergunningen:  1

Per categorie
materieel

Andere : 1

Totaal bedrag Euro 117.300,00 EUR

BESTEMMING:  Nieuw-Zeeland
Per categorie
bestemmeling

Industrie : 1
Aantal vergunningen:  1

Per categorie
materieel

Andere : 1

Totaal bedrag Euro 72,00 EUR



Rapport van de Vlaamse Regering
Vergunningen in-, uit- en doorvoer van wapens 24/44

BESTEMMING:  Noorwegen
Per categorie
bestemmeling

Industrie : 5
  Aantal vergunningen:  5

Per categorie
materieel

Andere : 5

Totaal bedrag Euro 494.897,00 EUR

BESTEMMING:  Oman
Per categorie
bestemmeling

Overheid : 1
  

Aantal vergunningen:  1 Per categorie
materieel

Andere : 1

Totaal bedrag Euro 240.893,00 EUR

BESTEMMING:  Pakistan
Per categorie
bestemmeling

Overheid : 1
Aantal vergunningen:  1

Per categorie
materieel

Andere : 1

Totaal bedrag Euro 24.692,00 EUR

BESTEMMING:  Singapore
Per categorie
bestemmeling

Overheid : 1
Aantal vergunningen:  1

Per categorie
materieel

Andere : 1

Totaal bedrag Euro 37.141,00 EUR
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BESTEMMING:  Slovenië
Per categorie
bestemmeling

Industrie : 1

Aantal vergunningen:  1 Per categorie
materieel

Andere : 1

Totaal bedrag Euro 12.,00 EUR

BESTEMMING:  Spanje
Per categorie
bestemmeling

Industrie : 1
Handelaar : 1

  Aantal vergunningen:  2
Per categorie
materieel

Licht : 1
Andere : 1

Totaal bedrag Euro 214.677,00 EUR

BESTEMMING:  Tsjechië
Per categorie
bestemmeling

Overheid : 2
Aantal vergunningen:  2

Per categorie
materieel

Andere : 2

Totaal bedrag Euro 3.296.396,00 EUR

BESTEMMING:  Turkije
Per categorie
bestemmeling

Overheid : 4

Aantal vergunningen:  4 Per categorie
materieel

Andere : 4

Totaal bedrag Euro 511.672,00 EUR
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BESTEMMING:  Verenigd Koninkrijk
Per categorie
bestemmeling

Overheid : 4
Industrie : 12

Aantal vergunningen:  16
Per categorie
materieel

Zwaar : 4
Andere : 12

  

Totaal bedrag Euro 4.061.386,00 EUR

BESTEMMING:  Verenigde Staten van Amerika
Per categorie
bestemmeling

Industrie : 11
Handelaar : 2
Particulier : 1Aantal vergunningen:  14

Per categorie
materieel

Licht : 3
Andere : 11

Totaal bedrag Euro 39.767.434,00 EUR

BESTEMMING:  Zuid-Afrika
Per categorie
bestemmeling

Particulier : 1

Aantal vergunningen:  1 Per categorie
materieel

Licht : 1

Totaal bedrag Euro 495,00 EUR

BESTEMMING:  Zuid-Korea
Per categorie
bestemmeling

Overheid : 1
Aantal vergunningen:  1

Per categorie
materieel

Andere : 1

Totaal bedrag Euro 56.112,00 EUR



Rapport van de Vlaamse Regering
Vergunningen in-, uit- en doorvoer van wapens 27/44

BESTEMMING:  Zweden
Per categorie
bestemmeling

Overheid : 14
Industrie : 3

  
Aantal vergunningen:  17 Per categorie

materieel
Zwaar : 13
Andere : 4

Totaal bedrag Euro 2.682.986,00 EUR

BESTEMMING:  Zwitserland
Per categorie
bestemmeling

Industrie : 2
Aantal vergunningen:  2

Per categorie
materieel

Andere : 2

Totaal bedrag Euro 159.963,00 EUR
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INVOER

� Samenvatting

INVOER

Totaal aantal vergunningen tot invoer van wapens
en daaraan verbonden materiaal

176

Totaal waarde 12.190.285,32 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:  Brazilië
Per categorie
bestemmeling

Handelaar : 4

Aantal vergunningen:  4 Per categorie
materieel

Licht : 4

Totaal bedrag Euro 320.000,00 EUR

AFZENDER:  Canada
Per categorie
bestemmeling

Particulier : 3

Aantal vergunningen:  3 Per categorie
materieel

Licht : 3

Totaal bedrag Euro 1.292,00 EUR

AFZENDER:  China
Per categorie
bestemmeling

Handelaar : 5

Aantal vergunningen:  5 Per categorie
materieel

Licht : 5

Totaal bedrag Euro 281.169,00 EUR

AFZENDER:  Duitsland
Per categorie
bestemmeling

Handelaar : 19
Industrie :  6

Aantal vergunningen:  25

Per categorie
materieel

Licht : 17
Zwaar : 5
Andere : 3

Totaal bedrag Euro 370.332,00 EUR
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AFZENDER:  Finland
Per categorie
bestemmeling

Handelaar : 1

Aantal vergunningen:  1 Per categorie
materieel

Licht : 1

Totaal bedrag Euro 50.000,00 EUR

AFZENDER:  Frankrijk
Per categorie
bestemmeling

Handelaar : 2
Industrie : 6

Aantal vergunningen:  8
Per categorie
materieel

Licht : 2
Andere : 6

Totaal bedrag Euro 3.491.579,00 EUR

AFZENDER:  Japan
Per categorie
bestemmeling

Handelaar : 4
Particulier : 1

Aantal vergunningen:  5
Per categorie
materieel

Licht : 5

Totaal bedrag Euro 8.363,73 EUR

AFZENDER:  Liechtenstein
Per categorie
bestemmeling

Handelaar : 1

Aantal vergunningen:  1 Per categorie
materieel

Licht : 1
Andere :

Totaal bedrag Euro 1.000,00 EUR
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AFZENDER:  Litouwen
Per categorie
bestemmeling

Industrie : 1

Aantal vergunningen:  1 Per categorie
materieel

Andere : 1

Totaal bedrag Euro 26.584,80 EUR

AFZENDER:  Oostenrijk
Per categorie
bestemmeling

Handelaar : 2

Aantal vergunningen:  2 Per categorie
materieel

Licht : 2

Totaal bedrag Euro 42.000,00 EUR

AFZENDER:  Taiwan
Per categorie
bestemmeling

Handelaar : 1
Aantal vergunningen:  1

Per categorie
materieel

Licht : 1

Totaal bedrag Euro 65.727,00 EUR

AFZENDER:  Tsjechië
Per categorie
bestemmeling

Handelaar : 8

Aantal vergunningen:  8 Per categorie
materieel

Licht : 7
Andere : 1

Totaal bedrag Euro 1.726.000,00 EUR
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AFZENDER:  Turkije
Per categorie
bestemmeling

Industrie : 1

Aantal vergunningen:  1 Per categorie
materieel

Zwaar : 1

Totaal bedrag Euro 57.856,00 EUR

AFZENDER:  Verenigd Koninkrijk
Per categorie
bestemmeling

Handelaar : 2
Particulier : 1

Aantal vergunningen:  3
Per categorie
materieel

Licht : 3

Totaal bedrag Euro 68.833,00 EUR

AFZENDER:  Verenigde Staten van Amerika
Per categorie
bestemmeling

Handelaar : 33
Industrie : 20
Particulier : 33

Aantal vergunningen:  86
Per categorie
materieel

Licht : 56
Zwaar : 12
Andere : 18

Totaal bedrag Euro 5.497.647,05 EUR

AFZENDER:  Wit-Rusland
Per categorie
bestemmeling

Industrie : 1

Aantal vergunningen:  1 Per categorie
materieel

Andere : 1

Totaal bedrag Euro 1.857,00 EUR
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AFZENDER:  Zuid-Korea
Per categorie
bestemmeling

Handelaar : 1

Aantal vergunningen:  1 Per categorie
materieel

Licht : 1

Totaal bedrag Euro 45.000,00 EUR

AFZENDER:  Zweden
Per categorie
bestemmeling

Particulier : 1

Aantal vergunningen:  1 Per categorie
materieel

Licht : 1

Totaal bedrag Euro 148,74 EUR

AFZENDER:  Zwitserland
Per categorie
bestemmeling

Handelaar : 12
Industrie : 1
Particulier : 6

Aantal vergunningen:  19
Per categorie
materieel

Licht : 18
Andere : 1

Totaal bedrag Euro 134.896,00 EUR
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DOORVOER

� Samenvatting

DOORVOER

Totaal aantal doorvoervergunningen 33

Totaal waarde 52.786.131,00 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:  Botswana
Per categorie
bestemmeling

Overheid : 1
Aantal vergunningen:  1

Per categorie
materieel

Zwaar : 1

Totaal bedrag Euro 23.880.136,00 EUR

BESTEMMING:  Brazilië
Per categorie
bestemmeling

Overheid : 1

Aantal vergunningen:  1
Per categorie
materieel

Half Licht : 1

Totaal bedrag Euro 331.839,00 EUR

BESTEMMING:  Duitsland
Per categorie
bestemmeling

Industrie : 1
Handelaar : 1

Aantal vergunningen:  2
Per categorie
materieel

Licht : 1
Andere : 1

Totaal bedrag Euro 63.663,00 EUR

BESTEMMING:  Gambia
Per categorie
bestemmeling

Overheid : 1

Aantal vergunningen:  1
Per categorie
materieel

Licht : 1

Totaal bedrag Euro 11.329,00 EUR
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BESTEMMING:  Guinee
Per categorie
bestemmeling

Industrie : 5

Aantal vergunningen:  5 Per categorie
materieel

Licht : 4
Andere : 1

Totaal bedrag Euro 390.000,00 EUR

BESTEMMING:  Ierland
Per categorie
bestemmeling

Handelaar : 4
Aantal vergunningen:  4

Per categorie
materieel

Licht : 4

Totaal bedrag Euro 85.808,00 EUR

BESTEMMING:  Italië
Per categorie
bestemmeling

Industrie : 1
Aantal vergunningen:  1

Per categorie
materieel

Andere : 1

Totaal bedrag Euro 60.200,00 EUR

BESTEMMING:  Letland
Per categorie
bestemmeling

Overheid : 1
Aantal vergunningen:  1

Per categorie
materieel

Andere : 1

Totaal bedrag Euro  29.493,00 EUR
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BESTEMMING:  Mexico
Per categorie
bestemmeling

Overheid : 2
Aantal vergunningen:  2

Per categorie
materieel

Zwaar : 2

Totaal bedrag Euro 790.597,00 EUR

BESTEMMING:  Nederland
Per categorie
bestemmeling

Industrie : 1
Aantal vergunningen:  1

Per categorie
materieel

Licht : 1

Totaal bedrag Euro 7.199,00 EUR

BESTEMMING:  Rusland
Per categorie
bestemmeling

Industrie : 1
Aantal vergunningen:  1

Per categorie
materieel

Zwaar : 1

Totaal bedrag Euro 750.224,00 EUR

BESTEMMING:  Saoedi Arabië
Per categorie
bestemmeling

Overheid : 1
Aantal vergunningen:  1

Per categorie
materieel

Zwaar : 1

Totaal bedrag Euro 5.083.441,00 EUR
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BESTEMMING:  Singapore
Per categorie
bestemmeling

Overheid : 1
Aantal vergunningen:  1

Per categorie
materieel

Zwaar : 1

Totaal bedrag Euro 8.980.000,00 EUR

BESTEMMING:  Slowakije
Per categorie
bestemmeling

Handelaar : 1
Aantal vergunningen:  1

Per categorie
materieel

Licht : 1

Totaal bedrag Euro 20.365,00 EUR

BESTEMMING:  Spanje
Per categorie
bestemmeling

Handelaar : 2
Aantal vergunningen:  2

Per categorie
materieel

Licht : 2

Totaal bedrag Euro 57.538,00 EUR

BESTEMMING:  Thailand
Per categorie
bestemmeling

Overheid : 2
Aantal vergunningen:  2

Per categorie
materieel

Half Licht : 2

Totaal bedrag Euro 1.581.297,00 EUR



Rapport van de Vlaamse Regering
Vergunningen in-, uit- en doorvoer van wapens 39/44

BESTEMMING:  Tsjechië
Per categorie
bestemmeling

Industrie : 1
Aantal vergunningen:  1

Per categorie
materieel

Zwaar : 1

Totaal bedrag Euro 26.323,00 EUR

BESTEMMING:  Verenigd Koninkrijk
Per categorie
bestemmeling

Industrie : 1
Aantal vergunningen:  1

Per categorie
materieel

Andere : 1

Totaal bedrag Euro 301.000,00 EUR

BESTEMMING:  Verenigde Arabische Emiraten
Per categorie
bestemmeling

Overheid : 1
Aantal vergunningen:  1

Per categorie
materieel

Zwaar : 1

Totaal bedrag Euro 9.876.829,00 EUR

BESTEMMING:  Verenigde Staten van Amerika
Per categorie
bestemmeling

Industrie : 1
                       � Subtotaal: 1

Per categorie
materieel

Zwaar : 1
                       � Subtotaal: 1Aantal vergunningen:  1

Totaal bedrag Euro 252.571,00 EUR
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BESTEMMING:  Zwitserland
Per categorie
bestemmeling

Industrie : 1
Handelaar : 1

Aantal vergunningen:  2
Per categorie
materieel

Licht : 2

Totaal bedrag Euro 206.279,00 EUR
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IV GEWEIGERDE VERUNNINGEN

UITVOER

� Samenvatting

UITVOER

Totaal aantal geweigerde aanvragen tot uitvoer 5

Totaal waarde geweigerde aanvragen tot uitvoer 2.768.786,00 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:  India
Per categorie
bestemmeling

Overheid : 2
Aantal vergunningen:  2

Per categorie
materieel

Andere : 2

Totaal bedrag Euro 2.358.334,00 EUR

BESTEMMING:  Turkije
Per categorie
bestemmeling

Overheid : 3
Aantal vergunningen:  3

Per categorie
materieel

Zwaar : 3

Totaal bedrag Euro 410.452,00 EUR
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DOORVOER

� Samenvatting

DOORVOER

Totaal aantal geweigerde aanvragen tot doorvoer 1

Totaal waarde geweigerde aanvragen tot doorvoer 26.216,00 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:  Israël
Per categorie
bestemmeling

Industrie : 1
Aantal vergunningen:  1

Per categorie
materieel

Zwaar : 1

Totaal bedrag Euro 26.216,00 EUR
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