
TOELICHTING BIJ HET ACHTSTE HALFJAARLIJKS VERSLAG 
 
 

In de rapporten wordt er sinds mei 2006 voor gekozen om de hoedanigheid van de 
eindgebruiker aan te geven. In een aantal uitzonderlijke gevallen blijkt uit de informatie 
vermeld op het internationaal invoercertificaat, het invoercertificaat of het certificaat van 
eindbestemming, of informatie opgegeven door de firma dat de eindgebruiker zich niet 
bevindt in het land van bestemming. 
 
De volgende gevallen hebben zich in de eerste semester van 2007 voorgedaan: 
 
Uitvoer naar Frankrijk voor een bedrag van 61.859,42 euro  

o bestemmeling: industrie 
o eindgebruiker: defensie gerelateerde industrie in Spanje 

 
 
Uitvoer naar Duitsland voor een bedrag van 47.800,00 euro 

o bestemmeling: defensie gerelateerde industrie 
o eindgebruiker: krijgsmacht in Duitsland en Verenigde Staten  

 
Uitvoer naar Frankrijk voor een bedrag van 420.000,00 euro 

o bestemmeling: industrie 
o eindgebruiker: krijgsmacht in België  

 
 
 
Uitvoer naar Israël voor een bedrag van 207.010,00 euro 

o bestemmeling: industrie 
o eindgebruiker: krijgsmacht in de Verenigde Staten 

 
 
Uitvoer naar Israël een bedrag van 6.416,80 euro 

o bestemmeling: industrie 
o eindgebruiker: krijgsmacht in Roemenië  

 
 
Uitvoer naar Israël voor een bedrag van 1.604,20 euro 

o bestemmeling: industrie 
o eindgebruiker: krijgsmacht in Canada 

 
 
Utvoer naar Israël voor een bedrag van 1.604,20 euro 

o bestemmeling: industrie 
o eindgebruiker: krijgsmacht in Kroatië  

 
 
Uitvoer naar Zweden voor een bedrag van 786.924,96 euro 

o bestemmeling: defensie gerelateerde industrie 
o eindgebruiker: krijgsmacht in Denemarken 

 



 
Uitvoer naar Zweden voor een bedrag van 1.018.663,46 euro 

o bestemmeling: defensie gerelateerde industrie 
o eindgebruiker: krijgsmacht in Nederland 

 
 
Uitvoer naar Zweden voor een bedrag van 176.530,18 euro 

o bestemmeling: defensiegerelateerde industrie 
o eindgebruiker: krijgsmacht in Denemarken 

 
 
Uitvoer naar Israël voor een bedrag van 16.042,00 euro 

o bestemmeling: industrie 
o eindgebruiker: krijgsmacht in de Verenigde Staten 

 
 
Uitvoer naar Israël voor een bedrag van 18.040,00 euro  

o bestemmeling: industrie 
o eindgebruiker: krijgsmacht in Duitsland 

 
 
Uitvoer naar Israël voor een bedrag van 8.200,00 euro 

o bestemmeling: industrie 
o eindgebruiker: krijgsmacht in de Verenigde Staten 

 
 
Uitvoer naar Zweden voor een bedrag van 15.320,00 euro 

o bestemmeling: industrie 
o eindgebruiker: krijgsmacht van Estland 

 
 
De doorvoer van Israël naar Zwitserland en van Zwitserland naar Israël beide voor een bedrag 
van 494.575,64 euro betreft een tijdelijke transactie. De goederen worden via België 
verscheept naar Zwitserland om testen uit te voeren. Na het uitvoeren van deze testen worden 
de goederen teruggezonden naar Israël.  
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Rapport met betrekking tot Gegunde Invoer 
Periode : van 01/01/2007 tot en met 30/06/2007 

Bedrag (€) Eindgebruiker Omschrijving ML Categorie VolgNr 

Invoer van Australië naar België  1 Aantal vergunningen: 
1 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 (catch-all) handelaar  919,43 

 919,43 Subtotaal (€) : 

Invoer van Brazilië naar België  6 Aantal vergunningen: 
1 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen handelaar  200.000,00 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 
- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

2 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen handelaar  70.000,00 
ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

3 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen handelaar  275.000,00 
ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

4 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen handelaar  400.000,00 
ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

5 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen handelaar  200.000,00 
ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

6 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen overheid  70.000,00 
ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

 1.215.000,00 Subtotaal (€) : 
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Invoer van China naar België  8 Aantal vergunningen: 
1 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  30.647,60 

ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 
of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

2 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  11.492,85 
ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 

- Geweren 
- Karabijnen 

3 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  38.309,50 
ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

4 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  26.816,65 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

5 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  84.280,90 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

6 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  6.129,52 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

7 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  26.816,65 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

8 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm particulier  245,18 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

 224.738,85 Subtotaal (€) : 
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Invoer van Duitsland naar België  14 Aantal vergunningen: 
1 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  20.000,00 

ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 
- Geweren 

2 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  10.000,00 
ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

3 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  45.600,00 
ML06a Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

4 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  47.600,00 
ML06a Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

5 ML06 Voertuigen en onderdelen industrie  127.630,00 
ML06a Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

6 ML06 Voertuigen en onderdelen industrie  33.300,00 
ML06a Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

7 ML06 Voertuigen en onderdelen industrie  56.210,00 
ML06a Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

8 ML06 Voertuigen en onderdelen industrie  22.760,00 
ML06a Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

9 ML26 Ordehandhavingsmateriaal handelaar  500,00 
10 ML26 Ordehandhavingsmateriaal handelaar  4.000,00 
11 ML26 Ordehandhavingsmateriaal handelaar  4.000,00 
12 ML26 Ordehandhavingsmateriaal handelaar  1.000,00 
13 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen handelaar  18.000,00 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 
- Munitie voor wapens genoemd in ML01 
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14 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  48.270,00 
ML06a Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

 438.870,00 Subtotaal (€) : 

Invoer van Frankrijk naar België  2 Aantal vergunningen: 
1 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  20.000,00 

ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 
- Karabijnen 

2 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen handelaar  18.000,00 
ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

 38.000,00 Subtotaal (€) : 

Invoer van Griekenland naar België  1 Aantal vergunningen: 
1 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren krijgsmacht  35.000,00 

ML15c beeldversterkerapparatuur 
 35.000,00 Subtotaal (€) : 

Invoer van Israël naar België  3 Aantal vergunningen: 
1 ML05 Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controle- en 

uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 
defensie gerelateerde industrie  79.683,76 

ML05b 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 

2 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  60.306,81 

ML11a Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik 
3 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  40.000,00 

ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

 179.990,57 Subtotaal (€) : 
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Invoer van Oostenrijk naar België  2 Aantal vergunningen: 
1 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  35.000,00 

ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 
- Karabijnen 

2 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  15.000,00 
ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 

- Karabijnen 

 50.000,00 Subtotaal (€) : 

Invoer van Taiwan naar België  2 Aantal vergunningen: 
1 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  38.309,50 

ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 
2 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 (catch-all) handelaar  38.309,50 

 76.619,00 Subtotaal (€) : 

Invoer van Tsjechië naar België  1 Aantal vergunningen: 
1 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen handelaar  500.000,00 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 
- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

 500.000,00 Subtotaal (€) : 

Invoer van Turkije naar België  8 Aantal vergunningen: 
1 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 (catch-all) handelaar  10.000,00 
2 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 (catch-all) handelaar  15.000,00 
3 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 (catch-all) handelaar  15.000,00 
4 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 (catch-all) handelaar  50.000,00 
5 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  10.000,00 

ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

6 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 (catch-all) handelaar  10.000,00 
7 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 (catch-all) handelaar  15.323,80 
8 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 (catch-all) handelaar  20.000,00 

 145.323,80 Subtotaal (€) : 
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Invoer van Verenigde Staten naar België  87 Aantal vergunningen: 
1 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  38.309,50 

ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 
of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

2 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  114.928,50 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

3 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  114.928,50 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

4 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  7.661,90 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

5 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  84.280,90 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

6 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  84.280,90 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

7 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  38.309,50 
ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 

- Geweren 

8 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  11.492,85 
ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

9 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  15.323,80 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

10 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm particulier  272,00 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 
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11 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  7.661,90 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Klemmen bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

12 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  15.323,80 
ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

13 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen handelaar  300.000,00 
ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

14 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  20.461,10 
ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 

- Revolvers 
- Pistolen 

15 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 (catch-all) handelaar  11.492,85 
16 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 (catch-all) handelaar  38.309,50 
17 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  11.492,85 

ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

18 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  38.309,50 
ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 

- Geweren 

19 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  7.661,90 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Klemmen bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

20 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  11.492,85 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Klemmen bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

21 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  38.309,50 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

22 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  10.726,66 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 
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23 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm particulier  617,47 
ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm particulier 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

24 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 (catch-all) particulier  0,00 
25 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  306.476,00 

ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 
of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

26 ML26 Ordehandhavingsmateriaal handelaar  12.040,00 
27 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 (catch-all) handelaar  1.532,38 
28 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen handelaar  19.154,75 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 
- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

29 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen handelaar  3.064,76 
ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

30 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen handelaar  38.309,50 
ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

31 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen handelaar  3.830,95 
ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

32 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 (catch-all) industrie  517,18 
33 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  457.798,52 

ML06a Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

34 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm particulier  6.446,72 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

35 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen politie/defensie  300.000,00 
ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 
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36 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  441.396,05 
ML06a Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

37 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen politie/defensie  40.000,00 
ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

38 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  7.661,90 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

39 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm particulier  400,00 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Speciale statieven bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

40 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  50.000,00 
ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

41 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen handelaar  38.309,50 
ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

42 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen handelaar  76.619,00 
ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

43 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen handelaar  76.619,00 
ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

44 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  38.309,50 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

45 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  7.661,90 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

46 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  11.492,85 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 
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47 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  11.492,85 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

48 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  7.661,90 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

49 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  38.309,50 
ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 

- Geweren 

50 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  11.492,85 
ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

51 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  38.309,50 
ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 

- Geweren 

52 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  4.597,14 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

53 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  30.647,60 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

54 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  114.928,50 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

55 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  38.309,50 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

56 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  114.928,50 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

57 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  26.816,65 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 
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58 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  11.492,85 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

59 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm particulier  691,87 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

60 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  38.309,50 
ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

61 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  11.492,85 
ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

62 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  84.280,90 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

63 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  84.280,90 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

64 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm industrie  0,00 
ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 

- Geweren 

ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 (catch-all) industrie 
65 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  555.487,75 

ML06a Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 
- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

66 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  169.864,32 
ML06a Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

67 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  673.457,79 
ML06a Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

68 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 (catch-all) overheid  19.154,75 
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69 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm overheid  22.985,70 
ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

70 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm particulier  268,17 
ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

71 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  61.486,75 
ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

72 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  91.942,80 
ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 

- Revolvers 
- Pistolen 

73 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen handelaar  19.154,75 
ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

74 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen handelaar  3.064,76 
ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

75 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen handelaar  38.309,50 
ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

76 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen handelaar  3.830,95 
ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

77 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 (catch-all) handelaar  1.532,38 
78 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm particulier  153,24 

ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

79 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen handelaar  200.000,00 
ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 
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80 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen handelaar  500.000,00 
ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

81 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 (catch-all) handelaar  1.072,67 
82 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen handelaar  13.940,83 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 
- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

83 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen handelaar  105.509,73 
ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

84 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 (catch-all) particulier  57,46 
85 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 (catch-all) particulier  383,10 
86 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen handelaar  100.000,00 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 
- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

87 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen particulier  306,48 
ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

 6.209.295,93 Subtotaal (€) : 

Invoer van Zuid-Afrika naar België  2 Aantal vergunningen: 
1 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen krijgsmacht  0,00 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 
- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

2 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen krijgsmacht  0,00 
ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

 0,00 Subtotaal (€) : 
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Invoer van Zuid-Korea naar België  6 Aantal vergunningen: 
1 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  57.464,25 

ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 
- Geweren 

2 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  19.154,75 
ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

3 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen handelaar  7.661,90 
ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

4 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  15.323,80 
ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

5 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  57.464,25 
ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 

- Geweren 

6 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  38.309,50 
ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 

- Geweren 

 195.378,45 Subtotaal (€) : 



Datum 4 juli 2007 
Pagina 15 van 29 

Vlaamse Overheid 
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel 

Invoer van Zwitserland naar België  10 Aantal vergunningen: 
1 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  22.636,60 

ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 
- Geweren 

2 ML05 Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controle- en 
uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

defensie gerelateerde industrie  4.175,48 

ML05b 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 

3 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm particulier  216,66 
ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 

of ML01c - Speciale statieven bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

4 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  6.467,60 
ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 

- Geweren 

5 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  12.935,20 
ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 

- Geweren 

6 ML26 Ordehandhavingsmateriaal overheid  50.000,00 
7 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm particulier  565,00 

ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 
- Karabijnen 

ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 (catch-all) particulier 
8 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen handelaar  200.000,00 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 
- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

9 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen handelaar  660.000,00 
ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

10 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal ontworpen onderdelen handelaar  750.000,00 
ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

 1.706.996,54 Subtotaal (€) : 

Algemeen totaal voor Invoer : 153 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 11.016.132,57 
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Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer 
Periode : van 01/01/2007 tot en met 30/06/2007 

Bedrag (€) Eindgebruiker Omschrijving ML Categorie VolgNr 

Uitvoer van België naar Australië  1 Aantal vergunningen: 
1 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) krijgsmacht  3.915.810,00 

 3.915.810,00 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Cyprus  1 Aantal vergunningen: 
1 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren overheid  25.380,00 

ML15c beeldversterkerapparatuur 
 25.380,00 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar Duitsland  18 Aantal vergunningen: 
1 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 15.000.000,00 

ML11a Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik 
ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren defensie gerelateerde industrie 

ML15d infrarood- en warmtebeeldapparatuur 
2 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) krijgsmacht  47.800,00 
3 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  24.080,00 
4 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  10.295,00 
5 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  29.820,00 
6 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) krijgsmacht  13.830,00 
7 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  53.440,00 
8 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) krijgsmacht  19.000,00 
9 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) krijgsmacht  334.528,00 
10 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 
11 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  82.856,00 

ML11a Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik 
12 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  3.000.000,00 

ML11a Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik 
13 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) industrie  33.300,00 
14 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  19.880,00 
15 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  15.000,00 
16 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  9.500,00 
17 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) industrie  24.520,00 
18 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren industrie  266.932,00 

ML15d infrarood- en warmtebeeldapparatuur 
- Infraroodbeeldapparatuur 

 19.269.821,00 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar Frankrijk  7 Aantal vergunningen: 
1 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  23.014,00 
2 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  61.859,42 

ML11a Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik 
3 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) krijgsmacht  420.000,00 
4 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) krijgsmacht  4.000.000,00 
5 ML13 Gepantserde of beschermende apparatuur en onderdelen krijgsmacht  1.260.240,00 

ML13d kogelvrije kleding en beschermende kleding welke voldoen aan militaire standaarden of specificaties, of gelijkwaardig, en 
speciaal daarvoor ontworpen onderdelen 

6 ML10 Vliegtuigen, luchtschepen, luchtvaartuigen voor onbemand gebruik, vliegtuigmotoren, uitrusting voor vliegtuigen, 
aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen 

defensie gerelateerde industrie  7.000.000,00 

ML10b andere vliegtuigen en lichter dan luchttoestellen, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik, alsmede speciaal 
ontworpen onderdelen daarvoor 
- Speciaal ontworpen onderdelen voor andere vliegtuigen en lichter dan luchttoestellen, speciaal ontworpen of aangepast voor 
militair gebruik 

7 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren defensie gerelateerde industrie  2.011,00 
ML15c beeldversterkerapparatuur 

 12.767.124,42 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Ierland  1 Aantal vergunningen: 
1 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  79.581,94 

ML25a Luchthavenverlichting en -afbakening 
 79.581,94 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar India  7 Aantal vergunningen: 
1 ML05 Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controle- en 

uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 
krijgsmacht 35.200.000,00 

ML05b 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 

2 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  179.460,00 
3 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  76.230,00 
4 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) overheid  24.723,50 
5 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) overheid  190.884,72 
6 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) overheid  149.260,00 
7 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) krijgsmacht  59.100,00 

 35.879.658,22 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar Israël  7 Aantal vergunningen: 
1 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren krijgsmacht  16.042,00 

ML15d infrarood- en warmtebeeldapparatuur 
- Infraroodbeeldapparatuur 

2 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren krijgsmacht  207.010,00 
ML15d infrarood- en warmtebeeldapparatuur 

- Infraroodbeeldapparatuur 
- Warmtebeeldapparatuur 

3 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren krijgsmacht  6.416,80 
ML15d infrarood- en warmtebeeldapparatuur 

- Infraroodbeeldapparatuur 
- Warmtebeeldapparatuur 

4 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren krijgsmacht  1.604,20 
ML15d infrarood- en warmtebeeldapparatuur 

- Infraroodbeeldapparatuur 
- Warmtebeeldapparatuur 

5 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren krijgsmacht  1.604,20 
ML15d infrarood- en warmtebeeldapparatuur 

- Infraroodbeeldapparatuur 
- Warmtebeeldapparatuur 

6 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren krijgsmacht  18.040,00 
ML15d infrarood- en warmtebeeldapparatuur 

- Warmtebeeldapparatuur 

7 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren krijgsmacht  8.200,00 
ML15d infrarood- en warmtebeeldapparatuur 

- Warmtebeeldapparatuur 

 258.917,20 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Italië  1 Aantal vergunningen: 
1 ML06 Voertuigen en onderdelen krijgsmacht  13.650,00 

ML06a Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

 13.650,00 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar Jordanië  1 Aantal vergunningen: 
1 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) krijgsmacht  11.951,00 

 11.951,00 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Noorwegen  2 Aantal vergunningen: 
1 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren krijgsmacht  159.455,00 

ML15c beeldversterkerapparatuur 
2 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  147.000,00 

 306.455,00 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Oman  1 Aantal vergunningen: 
1 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren overheid  18.398,32 

ML15c beeldversterkerapparatuur 
 18.398,32 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Pakistan  6 Aantal vergunningen: 
1 ML09 Oorlogsschepen, speciale scheepsuitrusting, toebehoren en onderdelen krijgsmacht  10.650,00 

ML09a Gevechtsvaartuigen of vaartuigen speciaal ontworpen of aangepast voor offensieve of defensieve actie, al of niet omgebouwd 
voor niet-militair gebruik en ongeacht de staat van onderhoud of de gebruiksconditie, en al of niet voorzien van systemen voor 
het la 2 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  8.224,20 

ML25g onderdelen en toebehoren voor vaar-, voer- en luchtvaartuigen 
3 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  54.929,70 

ML25g onderdelen en toebehoren voor vaar-, voer- en luchtvaartuigen 
4 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  2.284,00 

ML25g onderdelen en toebehoren voor vaar-, voer- en luchtvaartuigen 
5 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  25.996,50 

ML25g onderdelen en toebehoren voor vaar-, voer- en luchtvaartuigen 
6 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  11.775,00 

ML25g onderdelen en toebehoren voor vaar-, voer- en luchtvaartuigen 
 113.859,40 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Rusland  1 Aantal vergunningen: 
1 ML25 Overige (catch-all) defensie gerelateerde industrie  32.590,00 

ML25e Software & hardware 
 32.590,00 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar Singapore  2 Aantal vergunningen: 
1 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) industrie  1.286.277,20 
2 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) industrie  1.244.484,80 

 2.530.762,00 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Slovenië  1 Aantal vergunningen: 
1 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren krijgsmacht  18.248,50 

ML15c beeldversterkerapparatuur 
 18.248,50 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Tsjechië  1 Aantal vergunningen: 
1 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) krijgsmacht  218.000,00 

 218.000,00 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Turkije  1 Aantal vergunningen: 
1 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  26.050,46 

 26.050,46 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar Verenigd Koninkrijk  12 Aantal vergunningen: 
1 ML13 Gepantserde of beschermende apparatuur en onderdelen krijgsmacht  1.072.287,92 

ML13d kogelvrije kleding en beschermende kleding welke voldoen aan militaire standaarden of specificaties, of gelijkwaardig, en 
speciaal daarvoor ontworpen onderdelen 

2 ML06 Voertuigen en onderdelen andere  21.370,00 
ML06a Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

3 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) industrie  149.798,00 
4 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  114.590,45 

ML25a Luchthavenverlichting en -afbakening 
5 ML13 Gepantserde of beschermende apparatuur en onderdelen krijgsmacht  3.197.941,03 

ML13a pantserplaten 
6 ML13 Gepantserde of beschermende apparatuur en onderdelen krijgsmacht  2.739.064,88 

ML13d kogelvrije kleding en beschermende kleding welke voldoen aan militaire standaarden of specificaties, of gelijkwaardig, en 
speciaal daarvoor ontworpen onderdelen 

7 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  309.472,62 
8 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  1.434.041,74 
9 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) industrie  60.690,00 
10 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  25.480,00 
11 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) krijgsmacht  129.097,04 
12 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  28.028,00 

 9.281.861,68 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Verenigde Staten  7 Aantal vergunningen: 
1 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  153.238,00 
2 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) industrie 13.791.420,00 
3 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) industrie 34.478.550,00 
4 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm particulier  1.915,48 

ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 
- Machinegeweren 

5 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm particulier  0,00 
ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 

- Karabijnen 

6 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) industrie  1.838.856,00 
7 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 (catch-all) particulier  15.000,00 

 50.278.979,48 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar Zuid-Korea  1 Aantal vergunningen: 
1 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) krijgsmacht  401.644,00 

 401.644,00 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Zweden  9 Aantal vergunningen: 
1 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) krijgsmacht  18.716,00 
2 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) krijgsmacht  20.980,00 
3 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren krijgsmacht  5.227,60 

ML15c beeldversterkerapparatuur 
4 ML13 Gepantserde of beschermende apparatuur en onderdelen krijgsmacht  143.360,00 

ML13a pantserplaten 
5 ML06 Voertuigen en onderdelen krijgsmacht  786.924,96 

ML06a Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

6 ML06 Voertuigen en onderdelen krijgsmacht  1.018.663,46 
ML06a Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

7 ML06 Voertuigen en onderdelen krijgsmacht  176.530,18 
ML06a Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

8 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  93.774,00 
9 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) krijgsmacht  15.320,00 

 2.279.496,20 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Zwitserland  4 Aantal vergunningen: 
1 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) krijgsmacht  205.022,92 
2 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  721.415,51 

ML11a Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik 
ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren defensie gerelateerde industrie 

ML15c beeldversterkerapparatuur 
ML25 Overige (catch-all) defensie gerelateerde industrie 

ML25c Telecommunicatie 
3 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) industrie  3.134.258,00 
4 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  126.958,99 

 4.187.655,42 Subtotaal (€) : 
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Algemeen totaal voor Uitvoer : 92 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 141.915.894,24 
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Rapport met betrekking tot Gegunde Doorvoer 
Periode : van 01/01/2007 tot en met 30/06/2007 

Bedrag (€) Eindgebruiker Omschrijving ML Categorie VolgNr 

Doorvoer van Duitsland naar Uruguay  1 Aantal vergunningen: 
1 ML06 Voertuigen en onderdelen overheid  1.902.400,00 

ML06a Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 
 1.902.400,00 Subtotaal (€) : 

Doorvoer van Israël naar Zwitserland  1 Aantal vergunningen: 
1 ML06 Voertuigen en onderdelen overheid  494.575,64 

ML06a Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 
- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

 494.575,64 Subtotaal (€) : 

Doorvoer van Noorwegen naar Chili  1 Aantal vergunningen: 
1 ML08 Energetische materialen en aanverwante substanties, zoals hieronder industrie  230.361,04 

ML08a Springstoffen en mengsels daarvan 
- HMX en derivaten 

 230.361,04 Subtotaal (€) : 

Doorvoer van Verenigde Staten naar Frankrijk  1 Aantal vergunningen: 
1 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm krijgsmacht  53.874,65 

ML01d Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. 
of ML01c - Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

 53.874,65 Subtotaal (€) : 
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Doorvoer van Verenigde Staten naar Noorwegen  2 Aantal vergunningen: 
1 ML04 Bommen, torpedo's, raketten, geleide projectielen, andere ontploffingsmechanismen en -ladingen en toebehoren defensie gerelateerde industrie  1.900.000,00 

ML04a Bommen, torpedo's, granaten, rookbussen, raketten, mijnen, geleide projectielen, dieptebommen, vernielingsladingen, -
toestellen en -sets, pyrotechnische middelen, patronen en simulatoren (dat wil zeggen uitrusting die de kenmerken van een van 
deze goederen ML04 Bommen, torpedo's, raketten, geleide projectielen, andere ontploffingsmechanismen en -ladingen en toebehoren defensie gerelateerde industrie 

ML04b 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 

2 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  54.399,49 
ML06a Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

 1.954.399,49 Subtotaal (€) : 

Doorvoer van Zwitserland naar Brazilië  1 Aantal vergunningen: 
1 ML06 Voertuigen en onderdelen krijgsmacht  6.956.291,86 

ML06a Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 
- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

 6.956.291,86 Subtotaal (€) : 

Doorvoer van Zwitserland naar Canada  1 Aantal vergunningen: 
1 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm handelaar  52.832,53 

ML01a Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren 
- Geweren 
- Pistolen 
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

 52.832,53 Subtotaal (€) : 

Doorvoer van Zwitserland naar Israël  1 Aantal vergunningen: 
1 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  494.575,64 

ML06a Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 
- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

 494.575,64 Subtotaal (€) : 

Doorvoer van Zwitserland naar Kameroen  1 Aantal vergunningen: 
1 ML06 Voertuigen en onderdelen andere  5.432,78 

ML06a Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 
 5.432,78 Subtotaal (€) : 

Algemeen totaal voor Doorvoer : 10 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 12.144.743,63 
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Invoer 
Periode : van 01/01/2007 tot en met 30/06/2007 

Bedrag (€) Eindgebruiker Omschrijving ML Categorie VolgNr 

Aantal vergunningen: 

Subtotaal (€) : 

Algemeen totaal voor Invoer : 0 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 0,00 
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Vlaamse Overheid 
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel 

Rapport met betrekking tot Geweigerde Uitvoer 
Periode : van 01/01/2007 tot en met 30/06/2007 

Bedrag (€) Eindgebruiker Omschrijving ML Categorie VolgNr 

Uitvoer van België naar Iran  1 Aantal vergunningen: 
1 ML25 Overige (catch-all) industrie  2.390.000,00 

 2.390.000,00 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Israël  3 Aantal vergunningen: 
1 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  2.500.000,00 

ML25i Electronica 
2 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren krijgsmacht  82.000,00 

ML15d infrarood- en warmtebeeldapparatuur 
- Warmtebeeldapparatuur 

3 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren krijgsmacht  14.760,00 
ML15d infrarood- en warmtebeeldapparatuur 

- Warmtebeeldapparatuur 

 2.596.760,00 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Pakistan  1 Aantal vergunningen: 
1 ML06 Voertuigen en onderdelen industrie  360.109,30 

ML06a Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

 360.109,30 Subtotaal (€) : 

Algemeen totaal voor Uitvoer : 5 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 5.346.869,30 
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Vlaamse Overheid 
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel 

Rapport met betrekking tot Geweigerde Doorvoer 
Periode : van 01/01/2007 tot en met 30/06/2007 

Bedrag (€) Eindgebruiker Omschrijving ML Categorie VolgNr 

Aantal vergunningen: 

Subtotaal (€) : 

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


