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INLEIDING 
 
 
 
 
Dit halfjaarlijkse verslag is het veertiende halfjaarlijkse verslag 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 halfjaarlijkse verslag betreft de toepassing van 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, dit voor de 
periode van 01 januari 2010 tot en met 30 juni 2010. Dit halfjaarlijkse verslag behelst de methodologie 
en de cijfergegevens. Eveneens geeft dit halfjaarlijkse verslag weer of er vergunningen werden 
verleend voor goederen die betrekking hebben op de uitbouw van productiecapaciteit. 
 
 
 
Dit halfjaarlijkse verslag kan geraadpleegd worden op www.vlaanderen.be/csg.  
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HOOFDSTUK 1  METHODOLOGIE 

 
 
A. De categorie ‘materieel’ 
 
De goederen die het onderwerp uitmaken van elke vergunning of weigering worden onderverdeeld in 
categorieën. Deze indeling wordt vooreerst gebaseerd op de 22 “Munitions List”-categorieën (hierna 
afgekort tot ML-categorieën) die de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen uitmaken 
(hierna afgekort tot EU-lijst). Elk van deze 22 categorieën geeft een type conventionele bewapening 
weer, evenals de delen en onderdelen hiervan. De officiële beschrijving van deze 22 categorieën vindt 
de lezer terug op de website van de Dienst Controle Strategische Goederen of op de webpagina 
“Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid” van de website van de Europese Commissie 
(zie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:098:0001:0032:EN:PDF). 
 
 
De keuze voor een indeling in 22 ML-categorieën impliceert echter dat vier extra categorieën moesten 
worden gecreëerd. De goederen, die volgens de Belgische wetgeving inzake de in-, uit- en doorvoer 
van wapens onder vergunning vallen, verschillen op een aantal punten van de gemeenschappelijke 
EU-lijst. Dit maakt dat een aantal bijkomende goederen in België onder vergunning worden geplaatst. 
Concreet werden deze 22 ML-categorieën aldus uitgebreid tot 26 categorieën. Deze extra vier zijn: 
 

- categorie 23 (BE): geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1, 2 en 3  
- categorie 24 (BE): visualisatieschermen (catch-all) 
- categorie 25 (BE): overige (catch-all) 

-categorie 25.a : luchthavenverlichting en –afbakening 
-categorie 25.b : versnellingsdozen 
-categorie 25.c : telecommunicatie 
-categorie 25.d : maskers en onderdelen voor maskers 
-categorie 25.e : software 
-categorie 25.f : blanke wapens 
-categorie 25.g : onderdelen en toebehoren voor vaar-, voer- en luchtvaartuigen 
-categorie 25.h : bouwmaterialen 
-categorie 25.i : elektronica 
-categorie 25.j : stapel- en continuvezelmaterialen 
-categorie 25.k : vaar-, voer- en luchtvaarttuigen 
-categorie 25.l : verbruiksgoederen 

- categorie 26 (BE): ordehandhavingsmateriaal 
 
De geweren en munitie vermeld in categorie 23 zijn goederen die niet vallen onder de categorieën ML 
1, ML 2 of ML 3 van de EU-lijst, maar onder de Bijlage, 2

e
 categorie, afdeling 1, punt A.1, A.2 of A.3 

van het Koninklijk Besluit van 8 maart 1993. 
De goederen vermeld onder categorie 24 en 25 vallen in België onder vergunning door de toepassing 
van de zogenaamde “catch-all clausule”. Deze regeling wordt bepaald in de Bijlage, 2

e
 Categorie, 

Afdeling 1 punt A.19 van het KB van 8 maart 1993, gewijzigd door de overeenkomstige Bijlage van het 
KB van 2 april 2003. Dit artikel, eerder bekend als de zogenaamde “catch-all clausule”, stelt dat 
“andere uitrustingen en ander materieel, bestemd voor het ondersteunen van militaire acties” onder 
het vergunningsstelsel van de Belgische wetgeving ter zake vallen.   
De goederen vermeld onder categorie 26 vallen onder de Bijlage, 2

e
 Categorie, Afdeling 1, punt G van 

het eerder vermelde KB. 
 
 
B. De categorieën ‘bestemmeling’ en ‘eindgebruiker’ 
 
Definitie 
 
Land van bestemming en land van eindgebruik zijn onderscheiden landen, maar kunnen samenvallen. 
Land van bestemming is steeds het ontvangende land. Zo ook zijn bestemmeling en eindgebruiker 
onderscheiden begrippen. De ‘bestemmeling’ is de persoon, het bedrijf of de instantie die de goederen 
na verzending vanuit België in ontvangst neemt. Indien deze bestemmeling de goederen niet 
aanwendt voor het eindgebruik dat vooropgesteld wordt, is een andere persoon, bedrijf of instantie de 
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eindgebruiker. Zo is doorgaans een handelaar, transporteur of, distributeur wel de bestemmeling, 
maar niet de eindgebruiker. Bestemmeling en eindgebruiker kunnen uiteraard ook samenvallen. Zo 
kan een leger bestemmeling zijn en eindgebruiker. Zo kan ook een systeemintegrator bestemmeling 
zijn en eindgebruiker, als het opgegeven eindgebruik systeemintegratie is. Zo kan een 
systeemintegrator de bestemmeling zijn, maar niet de eindgebruiker als het opgegeven eindgebruik 
bijvoorbeeld een leger is. 
 
 
Zeven Rubrieken 
 
De categorie ‘bestemmeling/eindgebruiker’ werd opgedeeld in zeven rubrieken. Deze categorieën zijn: 
  

1. overheid 
2. krijgsmacht 
3. defensiegerelateerde industrie 
4. industrie 
5. handelaar 
6. particulier 
7. internationale organisatie 
8. andere 

 
Het verschil tussen overheid en krijgsmacht heeft betrekking op de al dan niet militaire inzet van de 
goederen. Indien de bestemmeling/eindgebruiker van de uit- of doorgevoerde goederen bijvoorbeeld 
een ministerie van defensie van het betrokken land betreft, dan is het duidelijk dat deze goederen een 
militaire inzet krijgen en onder de rubriek “krijgsmacht” vallen. Indien deze goederen bestemd zijn of 
gebruikt worden door een politiedienst voor de bewaking van de grenzen, worden deze goederen niet 
militair ingezet maar voor ordehandhaving en valt de bestemmeling/eindgebruiker onder de rubriek 
“overheid”. 
 
De rubriek “industrie” onderscheidt zich van “defensie gerelateerde industrie” in die mate dat deze 
laatste quasi uitsluitend goederen vervaardigt die specifiek als wapen worden geklasseerd of zich 
richten tot militaire afnemers.  
Een “handelaar” betreft een rechts- of natuurlijke persoon die door de Belgische overheid conform de 
wet van 8 juni 2006 werd gemachtigd om beroepsmatig te handelen in goederen die in deze wet zijn 
aangegeven.  
Een “particulier” betreft een natuurlijk persoon die door de Belgische overheid werd gemachtigd om 
een wapen te bezitten conform de wet van 3 januari 1933 en vanaf 9 juni 2006 conform de wet van 8 
juni 2006.

1
 

Een “internationale organisatie” kan bijvoorbeeld een vredesmissie zijn in het kader van de Verenigde 
Naties. 
Tot slot wordt met “andere” verwezen naar instanties die laboratoria of universiteiten betreffen. 
 
 
C. Overzicht van de rapportering 
 
Een overzichtstabel geeft voor de goederen, die onder de toepassing van de wet van 5 augustus 1991 
vallen, voor de uit-, in- en doorvoer het totaal aantal vergunningen en weigeringen, evenals de waarde 
ervan voor de periode van 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2010. 
 
Het rapport geeft voor uit-, in- en doorvoer de volgende gegevens: 
 
1) uitvoer: het land van bestemming; 
2) invoer: het land van afzender; 
3) doorvoer: het land van afzender en het land van bestemming. 
 
 
Het rapport geeft tevens voor uit-, in- en doorvoer voor ieder land: 
 

                                                 
1
 De Wet van 8 juni 2006 is in werking getreden op 9 juni 2006. 
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per vergunning of weigering: 
 
- de categorie van ‘materieel’, opgedeeld volgens 22 ML-categorieën en vier extra categorieën 
evenals de subcategorieën 
- een generieke omschrijving van deze categorie en subcategorie; indien de beschrijving nog te ruim is 
wordt het betrokken onderdeel van de subcategorie met een specifieke omschrijving weergegeven;  
- de categorie van ‘bestemmeling/eindgebruiker’ volgens de zeven hogervermelde rubrieken; 
- de waarde. 
 
evenals voor het geheel van het land: 
 
- het subtotaal van de vergunningen of weigeringen; 
- het subtotaal van de waarde. 
 
Opmerking: 
 
In de verslaggeving geeft de kolom “bestemmeling” de categorie van de bestemmeling weer en de 
kolom “eindgebruiker” de categorie van de eindgebruiker. Zowel bestemmeling als eindgebruiker 
bevinden zich dan in hetzelfde bestemmingsland  
 
In een aantal eerder uitzonderlijke gevallen blijkt uit de informatie vermeld op het internationaal 
invoercertificaat, het nationaal invoercertificaat, het certificaat van eindbestemming, de verbintenis tot 
definitieve uitvoer of uit specifiek overgemaakte documenten ( zoals een invoervergunning vanuit een 
derde land ) dat de eindgebruiker zich niet bevindt in het land van bestemming. 
 
De gevallen waarin deze situatie zich concreet voordoet, worden in een afzonderlijke kolom “land van 
eindgebruik” mee opgenomen in het halfjaarlijkse verslag. 
 
 
D. Toelichting bij de praktische verwerking van de gegevens 
 
1. 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 respectievelijk 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 definitieve wapenleveringen . De goederen keren 
immers terug naar het land van herkomst. 

2. Evenmin opgenomen in dit verslag zijn de verlengingen die toegestaan worden voor eerder 
verleende vergunningen. Verlengingen worden toegestaan indien de initiële vergunning niet of niet 
volledig ‘opgebruikt’ werd. Het is immers mogelijk dat de concrete export niet of niet volledig 
binnen de voorziene geldige periode van de vergunning is gerealiseerd. Bij een verlenging wordt 
daarom een vergunning toegekend voor ofwel de initiële kwantiteit (indien er niet werd uitgevoerd) 
ofwel de overblijvende kwantiteit (indien de levering nog niet volledig binnen de 
geldigheidsperiode van één jaar werd verricht). De initiële vergunning wordt verstrekt voor de 
totale kwantiteit van de te leveren goederen, en is bijgevolg 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 de overblijvende kwantiteit (verlenging) zou een 
grotere kwantiteit en een hoger bedrag opleveren dan er feitelijk vergund is. Bijgevolg zou 
opname van verlengingen een vertekend beeld geven van de Vlaamse wapenexport.  

3. Ook vervangingsvergunningen werden niet opgenomen in dit jaarverslag. 
Vervangingsvergunningen zijn vergunningen die worden toegekend indien de oorspronkelijk 
toegekende vergunning verloren is gegaan door onbepaalde, onbewuste fouten. 

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

5. Voor een goed begrip dient te worden aangestipt dat het toekennen van een vergunning en de in-
uit- of doorvoer 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 reële in- of uitvoer is meestal een stuk minder omvangrijk dan hetgeen vergund 
is. Bij doorvoer is dit onderscheid quasi onbestaande. 
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HOOFDSTUK 2  VERGUNNINGEN VOOR DE UITBOUW VAN PRODUCTIECAPACITEIT VOOR 
AANMAAK VAN WAPENS, MUNITIE EN SPECIAAL VOOR MILITAIR GEBRUIK OF VOOR 
ORDEHANDHAVING DIENSTIG MATERIEEL EN DAARAAN VERBONDEN TECHNOLOGIE 
 
 
 
 
Voor de referentieperiode van dit halfjaarlijkse verslag werden bij het Vlaamse Gewest geen 
aanvragen tot vergunning ingediend die betrekking hebben op de uitbouw van productiecapaciteit voor 
aanmaak van wapens, munitie of speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig 
materieel en daaraan verbonden technologie. 
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HOOFDSTUK 3  OVERZICHTSTABEL 
 
 
Periode: 1 januari 2010– 30 juni 2010 
 
 

 UITVOER 

 

Totaal aantal vergunde aanvragen tot uitvoer 

 

 
189 

Totale waarde van de vergunde aanvragen 
 

141.853.679,99 EURO 
 

 
Totaal aantal geweigerde aanvragen tot uitvoer 
 

 
2 

 

Totale waarde van de geweigerde aanvragen 
 

1.663.200,00 EUR 
 

 
 

 INVOER 

 

Totaal aantal vergunde aanvragen tot invoer  

 

 
274 

 

Totale waarde van de vergunde aanvragen 
 

16.449.820,40 EUR 
 

 
Totaal aantal geweigerde aanvragen tot invoer 
 

 
1 

Totale waarde van de geweigerde aanvragen 
 

11.500,00 EUR 

 
 

 DOORVOER 

 
 
Totaal aantal vergunde aanvragen tot doorvoer 
 

 
8 

Totale waarde van de vergunde aanvragen 
 

23.845.810,62 EUR 
 

 
Totaal aantal geweigerde aanvragen tot doorvoer 
 

 
0 

Totale waarde van de geweigerde aanvragen 
 

0,00 EUR 
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BIJLAGE  :  OVERZICHT VAN VERSTREKTE EN GEWEIGERDE VERGUNNINGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Datum 8 juli 2010 

Pagina 1 van 51 

Vlaamse overheid 

Dienst Controle WapenHandel 

Rapport met betrekking tot Gegunde Invoer 

Periode : van 01/01/2010 tot en met 30/06/2010 

Bedrag (€) Eindgebruiker Omschrijving ML Categorie VolgNr Bestemmeling Land van eindgebruik 

Invoer van Australië naar België  2 Aantal vergunningen: 

1 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  3.355,00 

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  1.000,00 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

 4.355,00 Subtotaal (€) : 

Invoer van Brazilië naar België  4 Aantal vergunningen: 

1 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 

2 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 

3 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 

4 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 

 770.000,00 Subtotaal (€) : 
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Dienst Controle WapenHandel 

Invoer van Canada naar België  1 Aantal vergunningen: 

1 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  1.600,00 

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

- Geweren 

 1.600,00 Subtotaal (€) : 

Invoer van China naar België  3 Aantal vergunningen: 

1 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  105.000,00 

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  33.550,00 

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

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

3 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  100.650,00 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

 239.200,00 Subtotaal (€) : 

Invoer van Denemarken naar België  1 Aantal vergunningen: 

1 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  756,00 

 756,00 Subtotaal (€) : 
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Invoer van Duitsland naar België  124 Aantal vergunningen: 

1 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  270,00 

2 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  1.003,00 

3 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  1.590,00 

4 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  100,00 

5 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  600,00 

6 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  600,00 

7 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar  6.537,00 

8 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  765,66 

9 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  180,00 

10 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar  23.760,00 

11 ML06 Voertuigen en onderdelen industrie  17.500,00 

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

12 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  417,00 

13 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  2.200,00 

14 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  0,00 

15 ML06 Voertuigen en onderdelen handelaar  134.000,00 

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

- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

16 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  150,00 

17 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  502,00 

18 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  4.400,00 
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19 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  70,00 

20 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar  16.418,92 

21 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar  2.160,00 

22 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  120,00 

23 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  45,00 

24 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  80,00 

25 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  150,00 

26 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  200,00 

27 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  2.364,00 

28 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  202,00 

29 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  300,00 

30 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  85,00 

31 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar  363,00 

32 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  300,00 

33 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  270,00 

34 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  575,00 

35 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  80,00 

36 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  336,11 

37 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  205,00 

38 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  209,00 
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39 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  99,00 

40 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  190,00 

41 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  250,00 

42 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  150,00 

43 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  350,00 

44 ML26 Ordehandhavingsmateriaal handelaar  1.500,00 overheid 

45 ML26 Ordehandhavingsmateriaal handelaar  1.000,00 overheid 

46 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  245,00 

47 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar  39.600,00 

48 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  650,00 

49 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  235,00 

50 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  100,00 

51 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  224,00 

52 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  300,00 

53 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  52,00 

54 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  134,00 

55 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  270,00 

56 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  0,00 

57 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar  30.000,00 

58 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  613,00 

59 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar  25.000,00 
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60 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar  1.820,00 

61 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  99,00 

62 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  412,00 

63 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar  30.000,00 

64 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  1.200,00 

65 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  118,00 

66 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  170,00 

67 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  1.301,00 

68 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  200,00 

69 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  209,00 

70 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  890,00 

71 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  202,00 

72 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  1.900,00 

73 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  860,00 

74 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  1.500,00 

75 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  245,00 

76 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  480,00 

77 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  280,00 

78 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  151,00 

79 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  360,00 
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80 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar  2.630,00 

81 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  128,00 

82 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  400,00 

83 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  50,00 

84 ML06 Voertuigen en onderdelen handelaar  180.000,00 

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

- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

85 ML06 Voertuigen en onderdelen handelaar  208.260,00 

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

- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

86 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  220,50 

87 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  182,00 

88 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  397,00 

89 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  150,00 

90 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  92,00 

91 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  139,00 

92 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  36,00 

93 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  90,00 

94 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar  25.000,00 

95 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  159,00 

96 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  101,00 

97 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar  6.692,50 
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98 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  10,50 

99 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  331,00 

100 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  156,00 

101 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  2.387,43 

102 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  102,00 

103 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  157,00 

104 ML06 Voertuigen en onderdelen handelaar  1.126.188,00 

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

- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

105 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  2.400,00 

106 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  37,00 

107 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar  40.000,00 

108 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  200,00 

109 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar  283,78 

110 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  226,00 

111 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  226,90 

112 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  453,50 

113 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  102,00 

114 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  420,00 

115 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  31,00 

116 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  70,00 



Datum 8 juli 2010 

Pagina 9 van 51 

Vlaamse overheid 

Dienst Controle WapenHandel 

117 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  165,00 

118 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  165,00 

119 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  79,00 

120 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  224,00 

121 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  77,00 

122 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  200,00 

123 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  65,00 

124 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  200,00 

 1.962.150,80 Subtotaal (€) : 

Invoer van Frankrijk naar België  3 Aantal vergunningen: 

1 ML26 Ordehandhavingsmateriaal handelaar  15.000,00 overheid 

2 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar  0,00 

3 ML17 Militaire uitrustingsstukken, materialen en 

bibliotheekprogramma's en speciaal ontworpen onderdelen 

industrie  11.671,66 

ML17m Veerboten die nergens anders in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen voorkomen, bruggen en pontons, speciaal 

ontworpen voor militair gebruik 

- Bruggen en pontons, speciaal ontworpen voor militair gebruik 

 26.671,66 Subtotaal (€) : 

Invoer van Hongkong naar België  1 Aantal vergunningen: 

1 ML26 Ordehandhavingsmateriaal handelaar  35.000,00 overheid 

 35.000,00 Subtotaal (€) : 
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Invoer van Israël naar België  3 Aantal vergunningen: 

1 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  279,14 

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

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

2 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

defensie gerelateerde industrie  127.890,00 

ML15d infrarood- en warmtebeeldapparatuur 

- Infraroodbeeldapparatuur 

3 ML05 Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en 

waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controle- en 

uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

defensie gerelateerde industrie  71.797,00 

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 

 199.966,14 Subtotaal (€) : 

Invoer van Italië naar België  7 Aantal vergunningen: 

1 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  6.579.862,90 krijgsmacht 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

2 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar  1.200,00 

3 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar  3.500,00 

4 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar  0,00 

5 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar  0,00 

6 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar  0,00 

7 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar  2.300,00 

 6.586.862,90 Subtotaal (€) : 
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Invoer van Kroatië naar België  1 Aantal vergunningen: 

1 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  7.500,00 

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

- Pistolen 

 7.500,00 Subtotaal (€) : 

Invoer van Oostenrijk naar België  3 Aantal vergunningen: 

1 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  88,00 

2 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  122,00 

3 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  500,00 

 710,00 Subtotaal (€) : 

Invoer van Servië naar België  1 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 

 200.000,00 Subtotaal (€) : 

Invoer van Tsjechië naar België  1 Aantal vergunningen: 

1 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 

- Machinepistolen 

- Machinegeweren 

 0,00 Subtotaal (€) : 

Invoer van Turkije naar België  2 Aantal vergunningen: 

1 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar  10.000,00 

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  20.000,00 

 30.000,00 Subtotaal (€) : 
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Invoer van Verenigd Koninkrijk naar België  6 Aantal vergunningen: 

1 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

 250,00 

2 ML04 Bommen, torpedo's, raketten, geleide projectielen, andere 

ontploffingsmechanismen en -ladingen en toebehoren 

handelaar  20.000,00 overheid 

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 

- Vernielingsladingen, -toestellen en -sets 

3 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  15.000,00 overheid 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML02 

4 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  40.000,00 overheid 

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

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar overheid 

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  25.000,00 overheid 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

6 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar  30.000,00 

 130.250,00 Subtotaal (€) : 



Datum 8 juli 2010 

Pagina 13 van 51 

Vlaamse overheid 

Dienst Controle WapenHandel 

Invoer van Verenigde Staten naar België  75 Aantal vergunningen: 

1 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  124,14 

2 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  2.000,00 

3 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  480.000,00 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar 

ML03b Ontstekingsinstellingsinrichtingen die speciaal zijn ontworpen voor munitie genoemd in ML03a 

4 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  50.000,00 

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  250.000,00 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

6 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 

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

7 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  450.000,00 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

8 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  310.000,00 

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  250.000,00 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 
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10 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  53.000,00 

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

- Karabijnen 

11 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  115.000,00 

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

- Revolvers 

- Pistolen 

12 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  350.000,00 overheid 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

13 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  50.000,00 overheid 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

14 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  25.000,00 overheid 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

15 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  58.000,00 

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

- Revolvers 

16 ML26 Ordehandhavingsmateriaal handelaar  201.300,00 overheid 

17 ML26 Ordehandhavingsmateriaal handelaar  8.500,00 overheid 

18 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  177,00 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

19 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  19.310,71 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 
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20 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  20.029,35 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

21 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  75.990,75 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

22 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  577,06 

23 ML06 Voertuigen en onderdelen particulier  18.000,00 

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

- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

24 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

industrie  704,55 

25 ML05 Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en 

waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controle- en 

uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

defensie gerelateerde industrie  2.365,00 

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 

26 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  21.000,00 

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

- Geweren 

27 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  250,00 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

28 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  233,49 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

29 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  140,91 
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30 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  67.100,00 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

31 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  2.080,10 

32 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  430,00 

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

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

33 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  295,00 

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

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

34 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  114.400,00 

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

- Geweren 

ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar 

35 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  52.673,50 

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

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

36 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 

37 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 
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38 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  12.660,00 

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

- Pistolen 

39 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  33.550,00 

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 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  129.486,22 

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

- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

41 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  230.950,15 

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

- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

42 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  571.016,49 

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

- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

43 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  285,95 

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

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

44 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  60,54 

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

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

45 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  100.650,00 

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

- Revolvers 

- Pistolen 

46 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  500,00 
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47 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  15.000,00 overheid 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

48 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar  12.078,00 

49 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 

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

50 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar  67.100,00 

51 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  33.550,00 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

52 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  20.130,00 

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  6.710,00 

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  100.650,00 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

55 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  500,57 
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56 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  13.420,00 

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  20.130,00 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

58 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  20.130,00 

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 

handelaar  40.000,00 

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  100.650,00 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

61 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  1.700,00 

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

- Geweren 

62 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  33.550,00 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 



Datum 8 juli 2010 

Pagina 20 van 51 

Vlaamse overheid 

Dienst Controle WapenHandel 

63 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  67.100,00 

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 

handelaar  67.100,00 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

65 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  33.500,00 

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

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

66 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  13.420,00 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

67 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  13.420,00 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

68 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  63,07 

69 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  1.350,00 

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

- Geweren 

70 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

particulier  525,00 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

71 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  6.650,00 

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

- Geweren 
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ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar 

72 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  7.000,00 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML02 

73 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 

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

74 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  100,00 

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

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

75 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  34.298,84 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

 4.932.666,39 Subtotaal (€) : 

Invoer van Zuid-Afrika naar België  1 Aantal vergunningen: 

1 ML05 Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en 

waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controle- en 

uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

defensie gerelateerde industrie  11.000,00 

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 

 11.000,00 Subtotaal (€) : 
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Invoer van Zwitserland naar België  35 Aantal vergunningen: 

1 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 

- Machinepistolen 

2 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  1.191,00 

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

- Revolvers 

3 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  2.449,00 

4 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  589,99 

5 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  750,00 

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

- Geweren 

6 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  300,00 

7 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  628,00 

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

- Pistolen 

8 ML26 Ordehandhavingsmateriaal handelaar  50.000,00 overheid 

9 ML26 Ordehandhavingsmateriaal handelaar  6.500,00 overheid 

10 ML26 Ordehandhavingsmateriaal handelaar  32.500,00 overheid 

11 ML26 Ordehandhavingsmateriaal handelaar  25.000,00 overheid 

12 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  325.000,00 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

13 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  410,00 

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

- Pistolen 
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14 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  630,00 

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

- Geweren 

ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier 

15 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  2.001,60 

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

- Karabijnen 

16 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  680,00 

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

- Karabijnen 

17 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  7.000,00 

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  114.400,00 

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

- Revolvers 

- Pistolen 

ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar 

19 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  750,00 

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

- Geweren 

20 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  54.000,00 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 



Datum 8 juli 2010 

Pagina 24 van 51 

Vlaamse overheid 

Dienst Controle WapenHandel 

21 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  600,00 

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

- Pistolen 

ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier 

22 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  40.032,00 

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

- Geweren 

23 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  6.672,00 

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

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

24 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  14.500,00 

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

- Geweren 

25 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  125,00 

26 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier  350,00 

27 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  400,00 

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

- Karabijnen 

28 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  6.672,00 

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

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

29 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  40.032,00 

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

- Pistolen 
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30 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  40.032,00 

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

- Pistolen 

ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar 

31 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  26.688,00 

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

- Geweren 

32 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  20.016,00 

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

- Geweren 

33 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  40.032,00 

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

- Geweren 

34 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  13.660,92 

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

- Pistolen 

35 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  436.540,00 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

 1.311.131,51 Subtotaal (€) : 

Algemeen totaal voor Invoer : 274 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 16.449.820,40 
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Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer 

Periode : van 01/01/2010 tot en met 30/06/2010 

Bedrag (€) Eindgebruiker Omschrijving ML Categorie VolgNr Bestemmeling Land van eindgebruik 

Uitvoer van België naar Afghanistan  2 Aantal vergunningen: 

1 ML25 Overige (catch-all) industrie  109.035,06 internationale organisatie 

ML25a Luchthavenverlichting en -afbakening 

2 ML25 Overige (catch-all) industrie  32.416,46 internationale organisatie 

ML25a Luchthavenverlichting en -afbakening 

 141.451,52 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Albanië  1 Aantal vergunningen: 

1 ML25 Overige (catch-all) internationale organisatie  5.656,08 

ML25c Telecommunicatie 

 5.656,08 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Andorra  1 Aantal vergunningen: 

1 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  4.750,00 

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

- Geweren 

 4.750,00 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Argentinië  2 Aantal vergunningen: 

1 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

overheid  58.530,00 

ML15c beeldversterkerapparatuur 

2 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

overheid  291.529,00 

ML15d infrarood- en warmtebeeldapparatuur 

- Warmtebeeldapparatuur 

 350.059,00 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar Bahrein  2 Aantal vergunningen: 

1 ML06 Voertuigen en onderdelen krijgsmacht  18.750,00 

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

- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

2 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  8.232,90 

ML25a Luchthavenverlichting en -afbakening 

 26.982,90 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Brazilië  3 Aantal vergunningen: 

1 ML02 Wapens met gladde loop met een kaliber >= 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber > 12,7 mm, werpers en 

toebehoren 

defensie gerelateerde industrie  12.959,00 krijgsmacht 

ML02a Kanonnen, houwitsers, vuurmonden, mortieren, antitankwapens, projectielwerpers en raketlanceerinrichtingen, militaire 

vlammenwerpers, terugstootloze vuurmonden en signatuurreductietoestellen daarvoor 

- Projectielwerpers 

2 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

krijgsmacht  651.596,69 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

krijgsmacht 

ML15c beeldversterkerapparatuur 

3 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  9.962.465,16 defensie gerelateerde industrie Verenigde Staten 

 10.627.020,85 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Bulgarije  1 Aantal vergunningen: 

1 ML25 Overige (catch-all) internationale organisatie  20.000,00 

ML25c Telecommunicatie 

 20.000,00 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Colombia  1 Aantal vergunningen: 

1 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  17.206,45 

ML25a Luchthavenverlichting en -afbakening 

 17.206,45 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar Denemarken  3 Aantal vergunningen: 

1 ML13 Gepantserde of beschermende apparatuur en onderdelen krijgsmacht  368.380,00 

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

daarvoor ontworpen onderdelen 

2 ML25 Overige (catch-all) internationale organisatie  16.000,00 

ML25c Telecommunicatie 

3 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  63.750,00 krijgsmacht Roemenië 

 448.130,00 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar Duitsland  40 Aantal vergunningen: 

1 ML04 Bommen, torpedo's, raketten, geleide projectielen, andere 

ontploffingsmechanismen en -ladingen en toebehoren 

defensie gerelateerde industrie  6.522,10 

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 

- Torpedo's 

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  166.600,00 

ML11a Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik 

3 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  9.916,00 

4 ML04 Bommen, torpedo's, raketten, geleide projectielen, andere 

ontploffingsmechanismen en -ladingen en toebehoren 

defensie gerelateerde industrie  9.100,00 

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 

5 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  14.041,00 

ML11a Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik 

6 ML14 Speciaal militair oefenmaterieel of apparatuur voor het  nabootsen 

van militaire scenario's, simulatoren speciaal ontworpen voor 

opleiding in het gebruik van vuurwapens of andere wapens die 

onder ML01 of ML02 vallen, en speciaal ontworpen onderdelen 

en toe 

defensie gerelateerde industrie  5.000.000,00 

7 ML22 Technologie, zoals hieronder defensie gerelateerde industrie  0,00 

ML22a Technologie, anders dan omschreven in ML22b, welke noodzakelijk is voor de ontwikkeling, de productie of het gebruik van 

goederen bedoeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen 

8 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  8.535,00 

9 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  123.352,00 

10 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  72.560,00 

11 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  101.584,00 

12 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  86.290,00 Singapore 

13 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  247.900,00 

14 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  47.500,00 

15 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  60.550,00 



Datum 8 juli 2010 

Pagina 30 van 51 

Vlaamse overheid 

Dienst Controle WapenHandel 

16 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  10.285,00 

17 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  749.520,00 

18 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  88.020,00 

19 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  45.376,80 

20 ML06 Voertuigen en onderdelen industrie  20.025,00 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

21 ML25 Overige (catch-all) internationale organisatie  50.000,00 

ML25c Telecommunicatie 

22 ML25 Overige (catch-all) internationale organisatie  25.000,00 

ML25c Telecommunicatie 

23 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 

24 ML06 Voertuigen en onderdelen industrie  100.000,00 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

25 ML14 Speciaal militair oefenmaterieel of apparatuur voor het  nabootsen 

van militaire scenario's, simulatoren speciaal ontworpen voor 

opleiding in het gebruik van vuurwapens of andere wapens die 

onder ML01 of ML02 vallen, en speciaal ontworpen onderdelen 

en toe 

defensie gerelateerde industrie  6.018.540,00 

26 ML14 Speciaal militair oefenmaterieel of apparatuur voor het  nabootsen 

van militaire scenario's, simulatoren speciaal ontworpen voor 

opleiding in het gebruik van vuurwapens of andere wapens die 

onder ML01 of ML02 vallen, en speciaal ontworpen onderdelen 

en toe 

defensie gerelateerde industrie  7.690.942,00 

27 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  37.437,00 overheid Malta 

28 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) industrie  26.720,00 krijgsmacht Canada 

29 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  34.750,00 

30 ML22 Technologie, zoals hieronder defensie gerelateerde industrie  0,00 

ML22a Technologie, anders dan omschreven in ML22b, welke noodzakelijk is voor de ontwikkeling, de productie of het gebruik van 

goederen bedoeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen 
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31 ML22 Technologie, zoals hieronder industrie  0,00 

ML22a Technologie, anders dan omschreven in ML22b, welke noodzakelijk is voor de ontwikkeling, de productie of het gebruik van 

goederen bedoeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen 

32 ML22 Technologie, zoals hieronder defensie gerelateerde industrie  0,00 

ML22a Technologie, anders dan omschreven in ML22b, welke noodzakelijk is voor de ontwikkeling, de productie of het gebruik van 

goederen bedoeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen 

33 ML22 Technologie, zoals hieronder defensie gerelateerde industrie  0,00 

ML22a Technologie, anders dan omschreven in ML22b, welke noodzakelijk is voor de ontwikkeling, de productie of het gebruik van 

goederen bedoeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen 

34 ML22 Technologie, zoals hieronder defensie gerelateerde industrie  0,00 

ML22a Technologie, anders dan omschreven in ML22b, welke noodzakelijk is voor de ontwikkeling, de productie of het gebruik van 

goederen bedoeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen 

35 ML22 Technologie, zoals hieronder defensie gerelateerde industrie  0,00 

ML22a Technologie, anders dan omschreven in ML22b, welke noodzakelijk is voor de ontwikkeling, de productie of het gebruik van 

goederen bedoeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen 

36 ML22 Technologie, zoals hieronder defensie gerelateerde industrie  0,00 

ML22a Technologie, anders dan omschreven in ML22b, welke noodzakelijk is voor de ontwikkeling, de productie of het gebruik van 

goederen bedoeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen 

37 ML22 Technologie, zoals hieronder defensie gerelateerde industrie  0,00 

ML22a Technologie, anders dan omschreven in ML22b, welke noodzakelijk is voor de ontwikkeling, de productie of het gebruik van 

goederen bedoeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen 

38 ML22 Technologie, zoals hieronder defensie gerelateerde industrie  0,00 

ML22a Technologie, anders dan omschreven in ML22b, welke noodzakelijk is voor de ontwikkeling, de productie of het gebruik van 

goederen bedoeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen 

39 ML22 Technologie, zoals hieronder defensie gerelateerde industrie  0,00 

ML22a Technologie, anders dan omschreven in ML22b, welke noodzakelijk is voor de ontwikkeling, de productie of het gebruik van 

goederen bedoeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen 

40 ML22 Technologie, zoals hieronder defensie gerelateerde industrie  0,00 

ML22a Technologie, anders dan omschreven in ML22b, welke noodzakelijk is voor de ontwikkeling, de productie of het gebruik van 

goederen bedoeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen 

 23.851.065,90 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Egypte  1 Aantal vergunningen: 

1 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  275.960,72 

ML25a Luchthavenverlichting en -afbakening 

 275.960,72 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar Estland  1 Aantal vergunningen: 

1 ML25 Overige (catch-all) internationale organisatie  34.967,59 

ML25c Telecommunicatie 

 34.967,59 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Finland  1 Aantal vergunningen: 

1 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) industrie  503.500,00 krijgsmacht 

 503.500,00 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar Frankrijk  16 Aantal vergunningen: 

1 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  835,00 

ML25a Luchthavenverlichting en -afbakening 

2 ML22 Technologie, zoals hieronder defensie gerelateerde industrie  0,00 

ML22a Technologie, anders dan omschreven in ML22b, welke noodzakelijk is voor de ontwikkeling, de productie of het gebruik van 

goederen bedoeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen 

3 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  4.000.000,00 

4 ML05 Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en 

waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controle- en 

uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

defensie gerelateerde industrie  466.500,00 

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 

ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

defensie gerelateerde industrie 

ML15b camera's, fotografische apparatuur en apparatuur voor het bewerken van films 

- camera's 

5 ML13 Gepantserde of beschermende apparatuur en onderdelen handelaar  984.925,00 

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

daarvoor ontworpen onderdelen 

6 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  132.000,00 

7 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  2.700.000,00 

8 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

defensie gerelateerde industrie  9.050,00 

ML15c beeldversterkerapparatuur 

9 ML13 Gepantserde of beschermende apparatuur en onderdelen defensie gerelateerde industrie  2.889.730,31 krijgsmacht 

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

daarvoor ontworpen onderdelen 

10 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

defensie gerelateerde industrie  6.750,00 

ML15c beeldversterkerapparatuur 

11 ML09 Oorlogsschepen (zowel oppervlakteschepen als onderzeeboten), 

speciale scheepsuitrusting, toebehoren, onderdelen en andere 

oppervlakteschepen 

defensie gerelateerde industrie  13.420,00 

ML09g Geruisloze kogellagers, met gas of magnetische ophanging of met actieve onderdrukkingsregelingen van herkenningstekens of 

trillingen, en apparatuur welke deze lagers bevat, speciaal ontworpen voor militair gebruik. 

12 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  22.000,00 
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13 ML22 Technologie, zoals hieronder defensie gerelateerde industrie  0,00 

ML22a Technologie, anders dan omschreven in ML22b, welke noodzakelijk is voor de ontwikkeling, de productie of het gebruik van 

goederen bedoeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen 

14 ML22 Technologie, zoals hieronder defensie gerelateerde industrie  0,00 

ML22a Technologie, anders dan omschreven in ML22b, welke noodzakelijk is voor de ontwikkeling, de productie of het gebruik van 

goederen bedoeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen 

15 ML22 Technologie, zoals hieronder defensie gerelateerde industrie  0,00 

ML22a Technologie, anders dan omschreven in ML22b, welke noodzakelijk is voor de ontwikkeling, de productie of het gebruik van 

goederen bedoeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen 

16 ML10 Vliegtuigen, luchtschepen, luchtvaartuigen voor onbemand 

gebruik, vliegtuigmotoren, uitrusting voor vliegtuigen, 

aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen 

defensie gerelateerde industrie  347.913,50 

ML10a Gevechts-vliegtuigen en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor 

 11.573.123,81 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Griekenland  4 Aantal vergunningen: 

1 ML25 Overige (catch-all) internationale organisatie  60.469,45 

ML25c Telecommunicatie 

2 ML25 Overige (catch-all) internationale organisatie  5.411,46 

ML25c Telecommunicatie 

3 ML25 Overige (catch-all) internationale organisatie  23.374,34 

ML25c Telecommunicatie 

4 ML25 Overige (catch-all) internationale organisatie  16.000,00 

ML25c Telecommunicatie 

 105.255,25 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Hongarije  2 Aantal vergunningen: 

1 ML25 Overige (catch-all) defensie gerelateerde industrie  15.939,53 krijgsmacht 

ML25a Luchthavenverlichting en -afbakening 

2 ML25 Overige (catch-all) internationale organisatie  30.000,00 

ML25c Telecommunicatie 

 45.939,53 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar India  13 Aantal vergunningen: 

1 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  128.646,00 krijgsmacht 

2 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

defensie gerelateerde industrie  1.900.000,00 krijgsmacht 

ML15d infrarood- en warmtebeeldapparatuur 

- Warmtebeeldapparatuur 

3 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  580.832,00 krijgsmacht 

4 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  59.100,00 krijgsmacht 

5 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  47.035,00 krijgsmacht 

6 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  258.400,00 krijgsmacht 

7 ML05 Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en 

waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controle- en 

uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

defensie gerelateerde industrie  1.099.070,84 krijgsmacht 

ML05a Wapenvizieren, computers gebezigd bij bombardementen, geschutrichtapparaten en boordbesturingssystemen voor wapens 

8 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  180.000,00 krijgsmacht 

9 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  24.000,00 

10 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  29.910,00 

11 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  79.200,00 krijgsmacht 

12 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  68.000,00 krijgsmacht 

13 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  8.975,73 

 4.463.169,57 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar Israël  3 Aantal vergunningen: 

1 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

defensie gerelateerde industrie  590.000,00 overheid Oostenrijk 

ML15b camera's, fotografische apparatuur en apparatuur voor het bewerken van films 

- camera's 

2 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

defensie gerelateerde industrie  13.200,00 overheid Bulgarije 

ML15e apparatuur met beeldradarsensoren 

3 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

defensie gerelateerde industrie  17.250,00 krijgsmacht Italië 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

 620.450,00 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Italië  9 Aantal vergunningen: 

1 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  8.000,00 

2 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  25.400,00 

3 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  35.000,00 

4 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  235.296,00 

5 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  28.000,00 krijgsmacht 

6 ML25 Overige (catch-all) internationale organisatie  100.000,00 

ML25c Telecommunicatie 

7 ML07 Chemisch of biologisch toxisch materiaal, stoffen voor 

oproerbeheersing, radioactief materiaal, aanverwante apparatuur, 

onderdelen en materialen, zoals hieronder 

krijgsmacht  2.571.660,00 

ML07f Veiligheids- en decontaminatieapparatuur, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik, onderdelen en chemische 

mengsels, als hieronder 

- Apparatuur, ontworpen of aangepast voor bescherming tegen de in ML7.a), ML7.b) of ML7.d) bedoelde stoffen, en speciaal 

ontworpen onderdelen daarvoor 

8 ML25 Overige (catch-all) internationale organisatie  75.000,00 

ML25c Telecommunicatie 

9 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  10.270,00 krijgsmacht 

 3.088.626,00 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar Letland  1 Aantal vergunningen: 

1 ML25 Overige (catch-all) internationale organisatie  25.000,00 

ML25c Telecommunicatie 

 25.000,00 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Litouwen  1 Aantal vergunningen: 

1 ML25 Overige (catch-all) internationale organisatie  25.000,00 

ML25c Telecommunicatie 

 25.000,00 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Noorwegen  5 Aantal vergunningen: 

1 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  475.610,00 krijgsmacht Finland 

2 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  99.120,00 

3 ML25 Overige (catch-all) internationale organisatie  17.000,00 

ML25c Telecommunicatie 

4 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  122.500,00 

5 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  99.120,00 

 813.350,00 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Oman  1 Aantal vergunningen: 

1 ML25 Overige (catch-all) industrie  313.672,24 krijgsmacht 

ML25a Luchthavenverlichting en -afbakening 

 313.672,24 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar Pakistan  8 Aantal vergunningen: 

1 ML09 Oorlogsschepen (zowel oppervlakteschepen als onderzeeboten), 

speciale scheepsuitrusting, toebehoren, onderdelen en andere 

oppervlakteschepen 

krijgsmacht  5.422,73 

ML09a Vaartuigen en onderdelen 

- Vaartuigen (zowel oppervlakteschepen als onderzeeboten) speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik, alsmede rompen 

of delen van rompen voor deze vaartuigen, en onderdelen daarvoor speciaal ontworpen voor militair gebruik 

ML09 Oorlogsschepen (zowel oppervlakteschepen als onderzeeboten), 

speciale scheepsuitrusting, toebehoren, onderdelen en andere 

oppervlakteschepen 

krijgsmacht 

ML09b Motoren 

ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht 

ML25g onderdelen en toebehoren voor vaar-, voer- en luchtvaartuigen 

2 ML14 Speciaal militair oefenmaterieel of apparatuur voor het  nabootsen 

van militaire scenario's, simulatoren speciaal ontworpen voor 

opleiding in het gebruik van vuurwapens of andere wapens die 

onder ML01 of ML02 vallen, en speciaal ontworpen onderdelen 

en toe 

krijgsmacht  2.684,00 

3 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  369,20 

ML25g onderdelen en toebehoren voor vaar-, voer- en luchtvaartuigen 

4 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  11.417,49 

ML25g onderdelen en toebehoren voor vaar-, voer- en luchtvaartuigen 

5 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  485,25 

ML25g onderdelen en toebehoren voor vaar-, voer- en luchtvaartuigen 

6 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  16.701,02 

ML25g onderdelen en toebehoren voor vaar-, voer- en luchtvaartuigen 

7 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  645,37 

ML25g onderdelen en toebehoren voor vaar-, voer- en luchtvaartuigen 

8 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  12.040,00 

ML25g onderdelen en toebehoren voor vaar-, voer- en luchtvaartuigen 

 49.765,06 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar Polen  2 Aantal vergunningen: 

1 ML25 Overige (catch-all) internationale organisatie  25.000,00 

ML25c Telecommunicatie 

2 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

defensie gerelateerde industrie  590,00 

ML15c beeldversterkerapparatuur 

 25.590,00 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Portugal  1 Aantal vergunningen: 

1 ML25 Overige (catch-all) internationale organisatie  93.000,00 

ML25c Telecommunicatie 

 93.000,00 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Roemenië  1 Aantal vergunningen: 

1 ML25 Overige (catch-all) internationale organisatie  25.000,00 

ML25c Telecommunicatie 

 25.000,00 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Singapore  2 Aantal vergunningen: 

1 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

defensie gerelateerde industrie  1.132.983,23 krijgsmacht 

ML15c beeldversterkerapparatuur 

2 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  130.020,80 

 1.263.004,03 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Slovenië  1 Aantal vergunningen: 

1 ML25 Overige (catch-all) internationale organisatie  25.000,00 

ML25c Telecommunicatie 

 25.000,00 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Slowakije  1 Aantal vergunningen: 

1 ML25 Overige (catch-all) internationale organisatie  16.000,00 

ML25c Telecommunicatie 

 16.000,00 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar Spanje  1 Aantal vergunningen: 

1 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

defensie gerelateerde industrie  4.830,00 

ML15b camera's, fotografische apparatuur en apparatuur voor het bewerken van films 

- camera's 

 4.830,00 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Tsjechië  2 Aantal vergunningen: 

1 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) industrie  84.000,00 krijgsmacht 

2 ML25 Overige (catch-all) internationale organisatie  25.000,00 

ML25c Telecommunicatie 

 109.000,00 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar Turkije  12 Aantal vergunningen: 

1 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  10.736,00 

2 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  17.610,40 krijgsmacht Saoedi-Arabië 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

3 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  15.600,75 krijgsmacht Verenigde Arabische 

Emiraten 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

4 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  8.300,00 

5 ML25 Overige (catch-all) industrie  68.500,00 krijgsmacht 

ML25a Luchthavenverlichting en -afbakening 

6 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  738.540,00 krijgsmacht 

7 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  27.846,50 krijgsmacht 

8 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  33.415,80 overheid 

9 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  2.818.893,00 krijgsmacht 

10 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  31.800,00 overheid 

11 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) andere  168.000,00 

12 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  13.688,40 krijgsmacht 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

 3.952.930,85 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar Verenigd Koninkrijk  21 Aantal vergunningen: 

1 ML10 Vliegtuigen, luchtschepen, luchtvaartuigen voor onbemand 

gebruik, vliegtuigmotoren, uitrusting voor vliegtuigen, 

aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen 

defensie gerelateerde industrie  700,15 

ML10d vliegtuigmotoren, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor 

2 ML10 Vliegtuigen, luchtschepen, luchtvaartuigen voor onbemand 

gebruik, vliegtuigmotoren, uitrusting voor vliegtuigen, 

aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen 

industrie  21.361,39 

ML10d vliegtuigmotoren, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor 

3 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  14.574,80 

ML25a Luchthavenverlichting en -afbakening 

4 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  1.481.267,55 krijgsmacht Denemarken 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

5 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) industrie  14.313,90 krijgsmacht Turkije 

6 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  650.000,00 

ML25a Luchthavenverlichting en -afbakening 

7 ML10 Vliegtuigen, luchtschepen, luchtvaartuigen voor onbemand 

gebruik, vliegtuigmotoren, uitrusting voor vliegtuigen, 

aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen 

industrie  2.710,84 

ML10d vliegtuigmotoren, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor 

8 ML10 Vliegtuigen, luchtschepen, luchtvaartuigen voor onbemand 

gebruik, vliegtuigmotoren, uitrusting voor vliegtuigen, 

aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen 

defensie gerelateerde industrie  938,26 

ML10d vliegtuigmotoren, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor 

9 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  977.200,00 

10 ML09 Oorlogsschepen (zowel oppervlakteschepen als onderzeeboten), 

speciale scheepsuitrusting, toebehoren, onderdelen en andere 

oppervlakteschepen 

defensie gerelateerde industrie  8.052,00 

ML09b Motoren 

11 ML10 Vliegtuigen, luchtschepen, luchtvaartuigen voor onbemand 

gebruik, vliegtuigmotoren, uitrusting voor vliegtuigen, 

aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen 

industrie  12.822,81 

ML10d vliegtuigmotoren, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor 

12 ML10 Vliegtuigen, luchtschepen, luchtvaartuigen voor onbemand 

gebruik, vliegtuigmotoren, uitrusting voor vliegtuigen, 

aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen 

industrie  2.854,43 

ML10d vliegtuigmotoren, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor 

13 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  52.143,58 krijgsmacht 
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14 ML25 Overige (catch-all) internationale organisatie  97.000,00 

ML25c Telecommunicatie 

15 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  2.078.901,00 

16 ML09 Oorlogsschepen (zowel oppervlakteschepen als onderzeeboten), 

speciale scheepsuitrusting, toebehoren, onderdelen en andere 

oppervlakteschepen 

defensie gerelateerde industrie  10.065,00 

ML09g Geruisloze kogellagers, met gas of magnetische ophanging of met actieve onderdrukkingsregelingen van herkenningstekens of 

trillingen, en apparatuur welke deze lagers bevat, speciaal ontworpen voor militair gebruik. 

17 ML09 Oorlogsschepen (zowel oppervlakteschepen als onderzeeboten), 

speciale scheepsuitrusting, toebehoren, onderdelen en andere 

oppervlakteschepen 

defensie gerelateerde industrie  10.065,00 

ML09g Geruisloze kogellagers, met gas of magnetische ophanging of met actieve onderdrukkingsregelingen van herkenningstekens of 

trillingen, en apparatuur welke deze lagers bevat, speciaal ontworpen voor militair gebruik. 

18 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar  0,00 

19 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  83.188,33 

20 ML10 Vliegtuigen, luchtschepen, luchtvaartuigen voor onbemand 

gebruik, vliegtuigmotoren, uitrusting voor vliegtuigen, 

aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen 

industrie  4.146,78 

ML10d vliegtuigmotoren, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor 

21 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  26.509,02 krijgsmacht 

 5.548.814,84 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar Verenigde Staten  6 Aantal vergunningen: 

1 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  20.130.000,00 

2 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  8.108,36 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

3 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

defensie gerelateerde industrie  26.250,00 

ML15c beeldversterkerapparatuur 

4 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

defensie gerelateerde industrie  429.151,47 

ML15d infrarood- en warmtebeeldapparatuur 

- Warmtebeeldapparatuur 

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 

- Geweren 

6 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  8.593.784,00 

ML11a Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik 

 29.187.293,83 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Zuid-Afrika  2 Aantal vergunningen: 

1 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  17.330,00 overheid België 

2 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  2.600,00 

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

- Pistolen 

ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

particulier 

 19.930,00 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar Zuid-Korea  1 Aantal vergunningen: 

1 ML25 Overige (catch-all) industrie  98.800,00 krijgsmacht 

ML25e Software & hardware 

 98.800,00 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Zweden  7 Aantal vergunningen: 

1 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) industrie  11.800,00 

2 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  128.628,04 krijgsmacht Nederland 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

3 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  696.101,44 krijgsmacht Nederland 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

4 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

krijgsmacht  1.969,00 

ML15c beeldversterkerapparatuur 

5 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  11.130,00 overheid Polen 

6 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  44.520,00 overheid Vietnam 

7 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  10.440,00 

 904.588,48 Subtotaal (€) : 



Datum 8 juli 2010 

Pagina 46 van 51 

Vlaamse overheid 

Dienst Controle WapenHandel 

Uitvoer van België naar Zwitserland  7 Aantal vergunningen: 

1 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  2.500,00 

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

- Geweren 

2 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) industrie  3.969.298,90 krijgsmacht Verenigde Arabische 

Emiraten 

3 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  37.392.752,96 krijgsmacht 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

4 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  972.606,13 krijgsmacht 

5 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  52.842,24 

6 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) krijgsmacht  19.095,26 

7 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  740.700,00 

 43.149.795,49 Subtotaal (€) : 

Algemeen totaal voor Uitvoer : 189 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 141.853.679,99 



Datum 8 juli 2010 

Pagina 47 van 51 

Vlaamse overheid 

Dienst Controle WapenHandel 

Rapport met betrekking tot Gegunde Doorvoer 

Periode : van 01/01/2010 tot en met 30/06/2010 

Bedrag (€) Eindgebruiker Omschrijving ML Categorie VolgNr Bestemmeling Land van eindgebruik 

Doorvoer van Duitsland naar Oeganda  1 Aantal vergunningen: 

1 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  1.400.000,00 

ML25k Vaar-, voer- en luchtvaarttuigen 

 1.400.000,00 Subtotaal (€) : 

Doorvoer van Duitsland naar Uruguay  1 Aantal vergunningen: 

1 ML06 Voertuigen en onderdelen krijgsmacht  581.000,00 

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

 581.000,00 Subtotaal (€) : 

Doorvoer van Ierland naar Tsjaad  1 Aantal vergunningen: 

1 ML06 Voertuigen en onderdelen internationale organisatie  18.064.749,00 

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

 18.064.749,00 Subtotaal (€) : 

Doorvoer van Spanje naar Nederland  1 Aantal vergunningen: 

1 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  320.000,00 

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

 320.000,00 Subtotaal (€) : 

Doorvoer van Tsjaad naar Finland  1 Aantal vergunningen: 

1 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  3.166.247,12 

ML25g onderdelen en toebehoren voor vaar-, voer- en luchtvaartuigen 

ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht 

ML25i Electronica 

ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht 

ML25k Vaar-, voer- en luchtvaarttuigen 

ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht 

ML25l Verbruiksgoederen 

 3.166.247,12 Subtotaal (€) : 
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Doorvoer van Verenigde Staten naar Australië  1 Aantal vergunningen: 

1 ML09 Oorlogsschepen (zowel oppervlakteschepen als onderzeeboten), 

speciale scheepsuitrusting, toebehoren, onderdelen en andere 

oppervlakteschepen 

industrie  73.810,00 

ML09a Vaartuigen en onderdelen 

- Vaartuigen (zowel oppervlakteschepen als onderzeeboten) speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik, alsmede rompen 

of delen van rompen voor deze vaartuigen, en onderdelen daarvoor speciaal ontworpen voor militair gebruik 

 73.810,00 Subtotaal (€) : 

Doorvoer van Verenigde Staten naar Eritrea  1 Aantal vergunningen: 

1 ML06 Voertuigen en onderdelen overheid  201.422,00 

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

 201.422,00 Subtotaal (€) : 

Doorvoer van Zuid-Afrika naar Rusland  1 Aantal vergunningen: 

1 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  38.582,50 krijgsmacht 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML02 

 38.582,50 Subtotaal (€) : 

Algemeen totaal voor Doorvoer : 8 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 23.845.810,62 
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Invoer 

Periode : van 01/01/2010 tot en met 30/06/2010 

Bedrag (€) Eindgebruiker Omschrijving ML Categorie VolgNr Bestemmeling Land van eindgebruik 

Invoer van Verenigd Koninkrijk naar België  1 Aantal vergunningen: 

1 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  11.500,00 

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

- Machinepistolen 

 11.500,00 Subtotaal (€) : 

Algemeen totaal voor Invoer : 1 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 11.500,00 
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Dienst Controle WapenHandel 

Rapport met betrekking tot Geweigerde Uitvoer 

Periode : van 01/01/2010 tot en met 30/06/2010 

Bedrag (€) Eindgebruiker Omschrijving ML Categorie VolgNr Bestemmeling Land van eindgebruik 

Uitvoer van België naar India  1 Aantal vergunningen: 

1 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

handelaar  1.650.000,00 overheid 

ML15c beeldversterkerapparatuur 

 1.650.000,00 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Israël  1 Aantal vergunningen: 

1 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

defensie gerelateerde industrie  13.200,00 krijgsmacht Angola 

ML15b camera's, fotografische apparatuur en apparatuur voor het bewerken van films 

- camera's 

 13.200,00 Subtotaal (€) : 

Algemeen totaal voor Uitvoer : 2 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 1.663.200,00 
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Doorvoer 

Periode : van 01/01/2010 tot en met 30/06/2010 

Bedrag (€) Eindgebruiker Omschrijving ML Categorie VolgNr Bestemmeling Land van eindgebruik 

 Aantal vergunningen: 

Subtotaal (€) : 

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