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I. Situering

Tien dagen na de verschijning in het Belgisch Staatsblad van de Bijzondere Wet tot
wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
op 20 augustus 2003, werden de Gewesten bevoegd voor het stelsel van de invoer,
de uitvoer en de doorvoer van “wapens”. 

Meer concreet wordt deze gewestelijke bevoegdheid in de bijzondere wet
omschreven als de bevoegdheid m.b.t. de “in- uit- en doorvoer van wapens, munitie,
en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en
daaraan verbonden technologie evenals van producten en technologieën voor
tweeërlei gebruik, onverminderd de federale bevoegdheid inzake de in- en uitvoer
met betrekking tot het leger en de politie en met naleving van de criteria vastgesteld
in de Gedragscode van de Europese Unie op het stuk van de uitvoer van wapens”.

Voor een goed begrip van de problematiek is het belangrijk een onderscheid te
maken tussen enerzijds de “in- uit- en doorvoer van wapens, munitie, en speciaal
voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan
verbonden technologie” en anderzijds de in-, uit- en doorvoer van “producten en
technologieën voor tweeërlei gebruik”. Ze zijn immers onderworpen aan een
verschillend juridisch kader.

De eerste categorie wordt geregeld door de wet van 5 augustus 1991, zoals
gewijzigd door de wetten van 25 en 26 maart 2003.

De tweede categorie, zijnde de producten en technologieën voor tweeërlei gebruik –
meestal aangeduid met de term “dual use” - wordt geregeld door de Europese
verordening nr. 1334/2000 van de Raad van 22 juni 2000 tot instelling van een
communautaire regeling voor de controle op de uitvoer van producten en technologie
voor tweeërlei gebruik, later diverse malen gewijzigd. Producten en diensten voor
tweeërlei gebruik zijn producten, met inbegrip van programmatuur en technologie die
zowel een civiele als een militaire bestemming kunnen hebben, met inbegrip van alle
goederen die voor niet-explosieve doeleinden gebruikt kunnen worden en op enige
manier bijdragen in de vervaardiging van nucleaire wapens of andere nucleaire
explosiemiddelen. In het kader van de verordening mag voor deze producten en
diensten enkel een vergunning afgeleverd worden indien de bestemming civiel is.

De wet van 5 augustus 1991, die het juridisch kader bepaalt waarbinnen de
bevoegdheid betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal
voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan
verbonden technologie dient te worden uitgeoefend, legt de Vlaamse regering een
dubbele rapporteringsverplichting op t.a.v. het Vlaams Parlement1. 

                                                          
1 Die rapporteringsverplichting slaat enkel op de wapens, munitie, en speciaal voor militair gebruik of voor
ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en niet op de producten en technologieën
voor tweeërlei gebruik die geregeld worden door de Europese verordening 1334/2000.
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Ten eerste verplicht de wet van 5 augustus 1991 de Vlaamse regering jaarlijks
verslag uit te brengen aan het Vlaams Parlement over de toepassing van de wet. Dat
verslag moet onder meer de volgende elementen bevatten:

- de ontwikkeling van de export;
- een analyse van de wereldhandel en de Europese handel in wapens;
- de gegevens over de Belgische uitvoer, invoer en doorvoer;
- de bijzondere problemen die zijn gerezen; 
- de eventuele wijzigingen van de reglementeringen en de procedures in België; 

- de internationale en Europese initiatieven; 
- de toepassing van de Europese gedragscode.

In dat verslag moet ook een apart hoofdstuk worden gewijd aan de uitvoer van
materieel en technologie die de uitbouw van een productiecapaciteit voor wapens,
munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel in het land van
bestemming tot doel hebben.
Tevens dient een afzonderlijk hoofdstuk gewijd te worden aan de opvolging van de
naleving van de bepalingen in de wet omtrent de afwending binnen het land van
bestemming en de naleving van de clausule van niet-wederuitvoer.            
In september 2004 zal de Vlaamse regering dit verslag aan het Vlaams Parlement
uitbrengen.

Ten tweede dient de Vlaamse regering zesmaandelijks verslag uit te brengen over de
verstrekte en geweigerde vergunningen voor de goederen die onder de wet van 5
augustus 1991 vallen, met land per land het totaal bedrag en het aantal
vergunningen ingedeeld per categorie van bestemmeling en per categorie van
materieel. 

Voorliggend verslag slaat op deze laatste rapporteringsverplichting.

De wet stelt daarbij ook uitdrukkelijk dat er over gewaakt moet worden dat er bij de
rapportering geen informatie wordt medegedeeld waardoor de ondernemingen
schade wordt berokkend.

Gezien het feit dat het een nieuwe bevoegdheid betreft en gezien het feit dat dit het
eerste verslag is van de Vlaamse regering aan het Vlaams Parlement, zal in dit
verslag ook uitgebreid ingegaan worden op het juridisch kader waarbinnen deze
bevoegdheid uitgeoefend wordt.

Voorliggend verslag bevat dan ook twee onderdelen:

1. actueel juridisch kader 
2. overzicht verstrekte en geweigerde vergunningen

  



5

II. Actueel juridisch kader

1. Juridische gevolgen van de regionalisering

Sinds 30 augustus 2003 zijn de gewesten bevoegd voor de “in- uit- en doorvoer van
wapens, munitie, en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig
materieel en daaraan verbonden technologie evenals van producten en
technologieën voor tweeërlei gebruik, onverminderd de federale bevoegdheid inzake
de in- en uitvoer met betrekking tot het leger en de politie en met naleving van de
criteria vastgesteld in de Gedragscode van de Europese Unie op het stuk van de
uitvoer van wapens”.

Vanaf die dag kreeg de Vlaamse decreetgever de exclusieve bevoegdheid om bij
decreet de hem toegewezen bevoegdheid te reglementeren. 

Zolang er echter geen decreet tot stand komt, is het zo dat de bestaande federale
wetgeving blijft gelden. Dit principe staat uitdrukkelijk verwoord in artikel 94, §1 van
de bijzondere wet van 8 augustus 1980: zolang de Gemeenschappen en de
Gewesten de bestaande wetsbepalingen niet wijzigen of opheffen, moeten zij hun
bevoegdheden uitoefenen overeenkomstig de vigerende wetgeving en
reglementering. 

Dit betekent dus dat het Vlaams Gewest voor de bevoegdheid aangaande de “in- uit-
en doorvoer van wapens, munitie, en speciaal voor militair gebruik of voor
ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie” gebonden is
door de wet van 5 augustus 1991, zoals gewijzigd door de wetten van 25 en 26
maart 2003 alsmede door de richtlijn 91/477/EEG inzake de controle op de
verwerving en het voorhanden hebben van wapens2.

Vanzelfsprekend is het Vlaams Gewest eveneens gebonden door de Europese
verordening 1334/2000 die de producten en technologieën voor tweeërlei gebruik
regelt.

Tenslotte bepaalt de bijzondere wet die de bevoegdheidsoverdracht regelt
uitdrukkelijk dat de Gedragscode van de Europese Unie op het stuk van de uitvoer
van wapens dient nageleefd te worden.

Op deze wijze is het juridisch kader waarbinnen het Vlaams Gewest haar
bevoegdheid dient uit te oefenen geschetst.

Door de defederalisering werd de Vlaamse regering evenwel “als college” gevat met
een nieuwe bevoegdheid. De Vlaamse regering besliste dan ook op 29 augustus

                                                          
2 Het toepassingsgebied van deze richtlijn slaat op de bewegingen van jachtwapens, sportwapens, pistolen en
revolvers, alsmede de onderdelen, de munitie en de bestanddelen ervan binnen de Europese Unie. 



6

2003 de bevoegdheid te delegeren aan een van haar leden, met name Patricia
Ceysens, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government3.
Op die wijze werd de continuïteit van het bestuur vanaf het ogenblik van de
overdracht van de bevoegdheid zonder onderbreking gegarandeerd en ligt de
politieke verantwoordelijkheid voor de machtigingen tot invoer, uitvoer en doorvoer
sinds 30 augustus 2003 bij minister Ceysens, onder controle van het Vlaams
Parlement.   

2. Verduidelijking m.b.t. de vigerende wetgeving m.b.t. de wapens, munitie en
speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en
daaraan verbonden technologie.

Het stelsel van de invoer, de uitvoer en de doorvoer van wapens, alsmede de
onderdelen, de munitie en de bestanddelen ervan, en van het militair materieel wordt
geregeld door de wet van 5 augustus 1991, zoals gewijzigd door de wetten van 25
en 26 maart 2003 en het koninklijk besluit van 8 maart 1993, zoals gewijzigd door het
koninklijk besluit van 2 april 2003 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens,
munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en
de daaraan verbonden technologie, alsmede door de Europese Richtlijn 91/477/EEG
inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens. 

Artikel 4 van de wet van 5 augustus 1991, dat de voorwaarden opsomt waaraan een
aanvraag moet voldoen om in aanmerking te komen voor het verstrekken van een
vergunning, werd door de wet van 26 maart 2003 aanzienlijk uitgebreid zodat de
criteria van de wet nu overeenstemmen met de criteria vervat in de Europese
Gedragscode. 
Artikel 4 van de wet van 5 augustus 1991 stelt letterlijk:

“§1 Elke aanvraag tot het verkrijgen van een uitvoer- of doorvoervergunning bedoeld
in deze titel wordt verworpen indien :

1. blijkt dat de uitvoer of de doorvoer in ernstige mate strijdig zou zijn met de externe
belangen van België of met de internationale doelstellingen die België nastreeft;

2. de verlening strijdig is met de internationale verplichtingen van België en zijn
verbintenissen om wapenembargo's van de Verenigde Naties, van de Organisatie
voor de Veiligheid en de Samenwerking in Europa en van de Europese Unie te
doen naleven;

3. de nationale veiligheid van de lid-Staten van de Europese Unie, van de gebieden
waarvan een van de lid-Staten de buitenlandse betrekkingen behartigt, alsmede
van bevriende landen of bondgenoten in het gedrang komt;

4. er voldoende aanwijzingen bestaan dat in het land van bestemming :

a) de uitvoer of doorvoer bijdraagt tot een klaarblijkelijke schending van de
mensenrechten, er een duidelijk risico bestaat dat de beoogde uitvoer gebruikt
wordt voor binnenlandse onderdrukking of waar vast staat dat kindsoldaten
ingezet worden in het geregeld leger. Er wordt zeer zorgvuldig te werk gegaan

                                                          
3 Die beslissing voorziet ook in een aanpassing van het Huishoudelijk Reglement van de Vlaamse regering.
Voortaan voorziet dit reglement in een periodieke vertrouwelijke kennisgeving van de door de functioneel
bevoegde minister genomen beslissingen aan de leden van de Vlaamse regering.
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wanneer per geval en rekening houdend met de aard van het materieel,
vergunningen worden afgegeven voor landen waar door de terzake bevoegde
instanties van de Verenigde Naties, de Raad van Europa of de Europese Unie
ernstige schendingen van de mensenrechten zijn geconstateerd;

b) de uitvoer gewapende conflicten uitlokt of verlengt, bestaande spanningen of
conflicten in het land van eindbestemming verergert of in geval van
burgeroorlog in het betrokken land. Hierbij dient te worden nagegaan wat de
aard is van de spanningen, het conflict of de burgeroorlog en de
verantwoordelijkheden ervoor zodat voldoende steun kan worden verleend aan
democratische regimes wiens bestaan bedreigd wordt;

c) de uitvoer bijdraagt tot een duidelijk risico dat het ontvangende land het
bedoelde materieel voor agressie jegens een ander land gebruikt of er kracht
mee wil bijzetten aan territoriale aanspraken;

d) het terrorisme en de internationaal georganiseerde criminaliteit wordt gesteund
of aangemoedigd;

e) ernstig gevaar bestaat voor afwending binnen het land of het land bewezen
heeft de clausule van niet-wederuitvoer niet na te leven.

§ 2. Er wordt rekening gehouden met de technische en economische capaciteit van
het ontvangende land, de legitieme behoeften van een land inzake veiligheid en
defensie en de wenselijkheid deze te voldoen met zo gering mogelijke aanwending
van menselijk en economisch potentieel voor bewapening.”

België is een van de weinige lidstaten die de criteria van de Europese gedragscode
juridisch in de eigen wetgeving verankerd heeft. De bijzondere wet van 12 augustus
2003 bevestigt t.a.v. de gewesten nogmaals de verplichting om de criteria van deze
code na te leven. 
De Gedragscode, in combinatie met de criteria van artikel 4 van de wet van 5
augustus 1991, vormt bijgevolg de toetssteen die het Vlaams Gewest hanteert om
deze nieuwe bevoegdheid uit te oefenen. Een aanvraag voor een uitvoervergunning
moet volgens deze Gedragscode de toets aan 8 criteria doorstaan. 

Hierbij dient opgemerkt dat bij de meeste van de criteria er een causaal verband
dient te zijn met de uit te voeren goederen. Bijgevolg is het van belang na te gaan of
de goederen waarvoor een aanvraag is ingediend, zouden kunnen bijdragen tot
mensenrechtenschendingen, interne spanningen, conflicten, etc. 
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III. Overzicht van de verstrekte en geweigerde vergunningen voor wapens,
munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig
materieel en daaraan verbonden technologie

1. Algemene bemerkingen

1. Het hierna vermelde schema geeft per in-, uit- en doorvoer een overzicht van het
totaal aantal vergunde aanvragen voor goederen die onder de wet van 5
augustus 1991 vallen, en dit voor de periode van 30 augustus 2003 tot en met 29
februari 2004. 

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

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

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

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

6. Belangrijk om noteren is eveneens dat vergunningen steeds betrekking hebben
op een potentiële in- of uitvoer. De feitelijke in- of uitvoer is meestal een stuk
minder omvangrijk dan hetgeen vergund is. 
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7. Het rapport geeft per in-, uit- en doorvoer de volgende gegevens:
- 1) invoer:  het land van afzender en het land van afzender

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

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

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

- het aantal vergunningen per land per categorie materieel.  Dit materieel wordt
als volgt opgedeeld:

1) licht: deze categorie betreft wapens die geklasseerd worden onder
de benaming kleine en lichte wapens en de munitie, delen en
onderdelen hiervan.

2) half licht: deze categorie betreft mortieren, granaten, explosieven,
raketten en onderdelen.

3) zwaar: deze categorie betreft het materieel dat werd opgenomen in
het wapenregister van de Verenigde Naties.

4) andere: deze categorie betreft elektronische en optische systemen,
radars, communicatiesystemen, chemische produkten en OC-
sprays.

- het totaal bedrag van het aantal vergunningen per land.
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2. Globaal overzicht van de definitieve vergunningen uitgegeven in de periode
van 30 augustus 2003 tot 29 februari 2004

2.1 Verstrekte vergunningen

1) Invoer 

- totaal aantal vergunningen: 118

2) Uitvoer 

- totaal aantal vergunningen   : 138

3) Doorvoer 

- totaal aantal vergunningen   :  14

2.2 geweigerde vergunningen

1) Invoer 

- totaal aantal weigeringen  : geen

2) Uitvoer 

- totaal aantal weigeringen  : 1

3) Doorvoer 

- totaal aantal weigeringen  :  1
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3. Gedetailleerd overzicht van de verstrekte en geweigerde vergunningen voor
de periode van 30 augustus 2003 tot 29 februari 2004

3.1 Invoer

� Standaardvoorbeeld overeenkomstig de voorwaarden beschreven in artikel 17 van
de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie
en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden
technologie, zoals gewijzigd bij de wet van 25 maart 2003 en de wet van 26 maart
2003. 

AFZENDER 
Per categorie
bestemmeling

Handelaar : 
Industrie   : 
Particulier : 
Andere      : 
                       � Subtotaal: Aantal vergunningen:  

Per categorie
materieel

Licht         : 
Half Licht : 
Zwaar       : 
Andere      : 
                       � Subtotaal: 

Totaal bedrag Euro

� Samenvatting

INVOER

Totaal aantal invoervergunningen 118

Totaal waarde 6.962.685,98 Euro

Totaal aantal geweigerde aanvragen tot
invoer

Geen

Totaal waarde geweigerde aanvragen Geen
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AFZENDER: Argentinië 
Per categorie
bestemmeling

Industrie   : 1
 
                       � Subtotaal: 1Aantal vergunningen:  1

Per categorie
materieel

Andere      : 1

                       � Subtotaal: 1
Totaal bedrag Euro 768.557 Euro

AFZENDER: Canada 
Per categorie
bestemmeling

Industrie   : 1
Particulier : 1

                       � Subtotaal: 2Aantal vergunningen:  2
Per categorie
materieel

Licht         : 2
 
                       � Subtotaal: 2

Totaal bedrag Euro 75.000 Euro

AFZENDER: Chili 
Per categorie
bestemmeling

Industrie   : 1
 
                       � Subtotaal: 1Aantal vergunningen:  1

Per categorie
materieel

Andere      : 1

                       � Subtotaal: 1
Totaal bedrag Euro 334.673 Euro

AFZENDER: China 
Per categorie
bestemmeling

Handelaar : 1
 
                       � Subtotaal: 1Aantal vergunningen:  1

Per categorie
materieel

Licht         : 1
 
                       � Subtotaal: 1

Totaal bedrag Euro 42.300 Euro
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AFZENDER: Duitsland 
Per categorie
bestemmeling

Handelaar : 16
Industrie   : 8
 
                       � Subtotaal: 24Aantal vergunningen:  24

Per categorie
materieel

Licht         : 11
Zwaar       : 10
Andere      : 3

                       � Subtotaal: 24
Totaal bedrag Euro 2.257.920,15 Euro

AFZENDER: Frankrijk 
Per categorie
bestemmeling

Handelaar : 1
 
                       � Subtotaal: 1Aantal vergunningen:  1

Per categorie
materieel

Andere      : 1

                       � Subtotaal: 1
Totaal bedrag Euro 12.000 Euro

AFZENDER: Japan 
Per categorie
bestemmeling

Handelaar : 5
 
                       � Subtotaal: 5Aantal vergunningen:  5

Per categorie
materieel

Licht         : 5
 
                       � Subtotaal: 5

Totaal bedrag Euro 19.150,48 Euro

AFZENDER: Tsjechië 
Per categorie
bestemmeling

Handelaar : 21
Particulier : 1

                       � Subtotaal: 22Aantal vergunningen:  22
Per categorie
materieel

Licht         : 22
 
                       � Subtotaal: 22

Totaal bedrag Euro 587.905,37 Euro
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AFZENDER: Turkije 
Per categorie
bestemmeling

Industrie   : 1
 
                       � Subtotaal: 1Aantal vergunningen:  1

Per categorie
materieel

Zwaar       : 1

                       � Subtotaal: 1
Totaal bedrag Euro 17.026 Euro

AFZENDER: Verenigde Staten van Amerika 
Per categorie
bestemmeling

Handelaar : 9
Industrie   : 13
Particulier : 24

                       � Subtotaal: 46
Aantal vergunningen:  46

Per categorie
materieel

Licht         : 35
Zwaar       : 10
Andere      : 1

                       � Subtotaal: 46
Totaal bedrag Euro 2.659.626,98 Euro

AFZENDER: Zuid-Afrika 
Per categorie
bestemmeling

Particulier : 1

                       � Subtotaal: 1Aantal vergunningen:  1
Per categorie
materieel

Licht         : 1
 
                       � Subtotaal: 1

Totaal bedrag Euro 121 Euro

AFZENDER: Zuid-Korea 
Per categorie
bestemmeling

Handelaar : 3
 
                       � Subtotaal: 3Aantal vergunningen:  3

Per categorie
materieel

Licht         : 3
 
                       � Subtotaal: 3

Totaal bedrag Euro 62.098 Euro
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AFZENDER: Zwitserland 
Per categorie
bestemmeling

Handelaar : 5
Industrie   : 1
Particulier : 4

                       � Subtotaal: 10
Aantal vergunningen:  10

Per categorie
materieel

Licht         : 9
Andere      : 1

                       � Subtotaal: 10
Totaal bedrag Euro 126.308 Euro
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3.2 Uitvoer

� Standaardvoorbeeld overeenkomstig de voorwaarden beschreven in artikel 17 van
de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie
en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden
technologie, zoals gewijzigd bij de wet van 25 maart 2003 en de wet van 26 maart
2003. 

BESTEMMING 
Per categorie
bestemmeling

Publiek     : 
Industrie   : 
Particulier : 
Andere      : 
                       � Subtotaal: Aantal vergunningen:  

Per categorie
materieel

Licht         : 
Half Licht : 
Zwaar       : 
Andere      : 
                       � Subtotaal: 

Totaal bedrag Euro

� Samenvatting

UITVOER

Totaal aantal uitvoervergunningen 138

Totaal waarde 231.767.780,19 Euro

Totaal aantal geweigerde aanvragen tot
uitvoer

1

Totaal waarde geweigerde aanvragen 38.883 Euro
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BESTEMMING: Algerije
Per categorie
bestemmeling

Publiek     : 2
 
                       � Subtotaal: 2Aantal vergunningen:  2

Per categorie
materieel

Andere      : 2

                       � Subtotaal: 2
Totaal bedrag Euro 3.618.605 Euro

BESTEMMING: Australië 
Per categorie
bestemmeling

Publiek     : 1
Industrie   : 2
 
                       � Subtotaal: 3Aantal vergunningen:  3

Per categorie
materieel

Andere      : 3

                       � Subtotaal: 3
Totaal bedrag Euro 12.787,83 Euro

BESTEMMING: Chili 
Per categorie
bestemmeling

Handelaar : 4
Industrie   : 1
 
                       � Subtotaal: 5

Aantal vergunningen:  5

Per categorie
materieel

Licht         : 4
Andere      : 1

                       � Subtotaal: 5
Totaal bedrag Euro 299.297 Euro

BESTEMMING: Denemarken 
Per categorie
bestemmeling

Publiek     : 2
Industrie   : 1
 
                       � Subtotaal: 3Aantal vergunningen:  3

Per categorie
materieel

Andere      : 3

                       � Subtotaal: 3
Totaal bedrag Euro 119.624 Euro
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BESTEMMING: Duitsland 
Per categorie
bestemmeling

Publiek     : 1
Industrie   : 29
 
                       � Subtotaal: 30Aantal vergunningen:  30

Per categorie
materieel

Andere      : 30

                       � Subtotaal: 30
Totaal bedrag Euro 5.466.046 Euro

BESTEMMING: Verenigd Koninkrijk 
Per categorie
bestemmeling

Publiek     : 4
Industrie   : 18
 
                       � Subtotaal: 22Aantal vergunningen:  22

Per categorie
materieel

Zwaar       : 9
Andere      : 13

                       � Subtotaal: 22
Totaal bedrag Euro 41.109.465 Euro

BESTEMMING: Frankrijk 
Per categorie
bestemmeling

Industrie   : 9
 
                       � Subtotaal: 9Aantal vergunningen:  9

Per categorie
materieel

Andere      : 9

                       � Subtotaal: 9
Totaal bedrag Euro 31.205.613 Euro

BESTEMMING: Griekenland 
Per categorie
bestemmeling

Industrie   : 3
 
                       � Subtotaal: 3Aantal vergunningen:  3

Per categorie
materieel

Andere      : 3

                       � Subtotaal: 3
Totaal bedrag Euro 4.078.145 Euro
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BESTEMMING: Hongarije 
Per categorie
bestemmeling

Industrie   : 1
 
                       � Subtotaal: 1Aantal vergunningen:  1

Per categorie
materieel

Andere      : 1

                       � Subtotaal: 1
Totaal bedrag Euro 11.000 Euro

BESTEMMING: Ierland 
Per categorie
bestemmeling

Publiek     : 2

                       � Subtotaal: 2Aantal vergunningen:  2
Per categorie
materieel

Andere      : 2

                       � Subtotaal: 2
Totaal bedrag Euro 20.957 Euro

BESTEMMING: India 
Per categorie
bestemmeling

Publiek     : 1
Industrie   : 2
 
                       � Subtotaal: 3Aantal vergunningen:  3

Per categorie
materieel

Andere      : 3

                       � Subtotaal: 3
Totaal bedrag Euro 127.502 Euro

BESTEMMING: Italië 
Per categorie
bestemmeling

Industrie   : 3
 
                       � Subtotaal: 3Aantal vergunningen:  3

Per categorie
materieel

Andere      : 3

                       � Subtotaal: 3
Totaal bedrag Euro 251.901 Euro
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BESTEMMING: Japan 
Per categorie
bestemmeling

Industrie   : 4
 
                       � Subtotaal: 4Aantal vergunningen:  4

Per categorie
materieel

Andere      : 4

                       � Subtotaal: 4
Totaal bedrag Euro 4.722.321 Euro

BESTEMMING: Noorwegen 
Per categorie
bestemmeling

Industrie   : 2
 
                       � Subtotaal: 2Aantal vergunningen:  2

Per categorie
materieel

Zwaar       : 1
Andere      : 1

                       � Subtotaal: 2
Totaal bedrag Euro 23.138.423 Euro

BESTEMMING: Oostenrijk 
Per categorie
bestemmeling

Publiek     : 1
Industrie   : 1
 
                       � Subtotaal: 2Aantal vergunningen:  2

Per categorie
materieel

Andere      : 2

                       � Subtotaal: 2
Totaal bedrag Euro 33.000 Euro

BESTEMMING: Polen 
Per categorie
bestemmeling

Industrie   : 1
 
                       � Subtotaal: 1Aantal vergunningen:  1

Per categorie
materieel

Andere      : 1

                       � Subtotaal: 1
Totaal bedrag Euro 31.046 Euro
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BESTEMMING: Singapore 
Per categorie
bestemmeling

Industrie   : 3
 
                       � Subtotaal: 3Aantal vergunningen:  3

Per categorie
materieel

Andere      : 3

                       � Subtotaal: 3
Totaal bedrag Euro 37.052.937 Euro

BESTEMMING: Spanje 
Per categorie
bestemmeling

Industrie   : 3
Handelaar : 1

                       � Subtotaal: 4Aantal vergunningen:  4
Per categorie
materieel

Licht         : 1
Andere      : 3

                       � Subtotaal: 4
Totaal bedrag Euro 1.294.931,74 Euro

BESTEMMING: Taiwan 
Per categorie
bestemmeling

Industrie   : 1
 
                       � Subtotaal: 1Aantal vergunningen:  1

Per categorie
materieel

Andere      : 1

                       � Subtotaal: 1
Totaal bedrag Euro 108 Euro

BESTEMMING: Tanzania 
Per categorie
bestemmeling

Publiek     : 2
 
                       � Subtotaal: 2Aantal vergunningen:  2

Per categorie
materieel

Andere      : 2

                       � Subtotaal: 2
Totaal bedrag Euro 1.645.907 Euro
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BESTEMMING: Verenigde Staten van Amerika 
Per categorie
bestemmeling

Publiek     : 3
Industrie   : 5
Particulier : 2
Handelaar : 1

                       � Subtotaal: 11

Aantal vergunningen:  11

Per categorie
materieel

Licht         : 3
Zwaar       : 3
Andere      : 5

                       � Subtotaal: 11
Totaal bedrag Euro 73.099.893 Euro

BESTEMMING: Wit-Rusland 
Per categorie
bestemmeling

Particulier : 1

                       � Subtotaal: Aantal vergunningen:  1
Per categorie
materieel

Licht         : 1
 
                       � Subtotaal: 1

Totaal bedrag Euro 500 Euro

BESTEMMING: Zuid-Afrika 
Per categorie
bestemmeling

Industrie   : 2
 
                       � Subtotaal: 2Aantal vergunningen:  2

Per categorie
materieel

Andere      : 2

                       � Subtotaal: 2
Totaal bedrag Euro 200.816 Euro

BESTEMMING: Zuid-Korea 
Per categorie
bestemmeling

Publiek     : 3
Industrie   : 2
 
                       � Subtotaal: 5Aantal vergunningen:  5

Per categorie
materieel

Andere      : 5

                       � Subtotaal: 5
Totaal bedrag Euro 1.739.354 Euro
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BESTEMMING: Zweden 
Per categorie
bestemmeling

Publiek     : 2
Industrie   : 10
 
                       � Subtotaal: 12Aantal vergunningen:  12

Per categorie
materieel

Zwaar       : 7
Andere      : 5

                       � Subtotaal: 12
Totaal bedrag Euro 2.357.043,62 Euro

BESTEMMING: Zwitserland 
Per categorie
bestemmeling

Industrie   : 2
 
                       � Subtotaal: 2Aantal vergunningen:  2

Per categorie
materieel

Andere      : 2

                       � Subtotaal: 2
Totaal bedrag Euro 130.557 Euro
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3.3 Doorvoer

� Standaardvoorbeeld overeenkomstig de voorwaarden beschreven in artikel 17 van
de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie
en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden
technologie, zoals gewijzigd bij de wet van 25 maart 2003 en de wet van 26 maart
2003.

BESTEMMING:                                                            
Per categorie
bestemmeling

Publiek     : 
Industrie   : 
Particulier : 
Andere      : 
                       � Subtotaal: Aantal vergunningen:  

Per categorie
materieel

Licht         : 
Half Licht : 
Zwaar       : 
Andere      : 
                       � Subtotaal: 

Totaal bedrag Euro

� Samenvatting

DOORVOER

Totaal aantal doorvoervergunningen 14

Totaal waarde doorvoervergunningen 256.396.562 Euro

Totaal aantal geweigerde aanvragen tot
doorvoer

1

Totaal waarde geweigerde aanvragen 963.598,48 Euro 
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BESTEMMING: Chili                                                  
Per categorie
bestemmeling

Publiek     : 1
 
                       � Subtotaal: 1

Aantal vergunningen:  1 Per categorie
materieel

Half Licht : 1
 
                       � Subtotaal: 1

Totaal bedrag Euro 266.415 Euro

BESTEMMING: Duitsland                                           
Per categorie
bestemmeling

Industrie   : 1
 
                       � Subtotaal: 1

Aantal vergunningen:  1 Per categorie
materieel

Andere      : 1

                       � Subtotaal: 1
Totaal bedrag Euro 10.042 Euro

BESTEMMING: Griekenland                                       
Per categorie
bestemmeling

Publiek     : 1
 
                       � Subtotaal: 1

Aantal vergunningen:  1 Per categorie
materieel

Andere      : 1

                       � Subtotaal: 1
Totaal bedrag Euro 1.833.227 Euro

BESTEMMING: Koeweit                                             
Per categorie
bestemmeling

Particulier : 1

                       � Subtotaal: 1
Aantal vergunningen:  1 Per categorie

materieel
Licht         : 1
 
                       � Subtotaal: 1

Totaal bedrag Euro 100.696 Euro
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BESTEMMING: Nederland                                          
Per categorie
bestemmeling

Publiek     : 3
 
                       � Subtotaal: 3

Aantal vergunningen:  3 Per categorie
materieel

Licht         : 3
 
                       � Subtotaal: 3

Totaal bedrag Euro 2.482.289 Euro

BESTEMMING: Portugal                                             
Per categorie
bestemmeling

Industrie   : 1
 
                       � Subtotaal: 1

Aantal vergunningen:  1 Per categorie
materieel

Zwaar       : 1

                       � Subtotaal: 1
Totaal bedrag Euro 2.239.503 Euro 

BESTEMMING: Saoedi Arabië                                    
Per categorie
bestemmeling

Publiek     : 1
 
                       � Subtotaal: 1

Aantal vergunningen:  1 Per categorie
materieel

Zwaar       : 1

                       � Subtotaal: 1
Totaal bedrag Euro 5.007.023 Euro

BESTEMMING: Singapore                                           
Per categorie
bestemmeling

Publiek     : 1
 
                       � Subtotaal: 1

Aantal vergunningen:  1 Per categorie
materieel

Zwaar       : 1

                       � Subtotaal: 1
Totaal bedrag Euro 8.980.000 Euro
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BESTEMMING: Spanje                                                
Per categorie
bestemmeling

Publiek     : 2
 
                       � Subtotaal: 2

Aantal vergunningen:  2 Per categorie
materieel

Zwaar       : 2

                       � Subtotaal: 2
Totaal bedrag Euro 235.275.300 Euro

BESTEMMING: Zuid-Afrika                                       
Per categorie
bestemmeling

Publiek     : 1
 
                       � Subtotaal: 1

Aantal vergunningen:  1 Per categorie
materieel

Licht         : 1

                       � Subtotaal: 1
Totaal bedrag Euro 41.000 Euro

BESTEMMING: Zwitserland                                        
Per categorie
bestemmeling

Publiek     : 1
 
                       � Subtotaal: 1

Aantal vergunningen:  1 Per categorie
materieel

Zwaar       : 1

                       � Subtotaal: 1
Totaal bedrag Euro 161.067 Euro
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3.4 Weigeringen

Uitvoer

BESTEMMING: Israël 
Per categorie
bestemmeling

Handelaar : 1

                       � Subtotaal: 1Aantal weigeringen:  1
Per categorie
materieel

Licht         : 1
 
                       � Subtotaal: 1

Totaal bedrag Euro 38.883 Euro

Doorvoer

BESTEMMING: India
Per categorie
bestemmeling

Industrie   : 1
 
                       � Subtotaal: 1Aantal weigeringen:  1

Per categorie
materieel

Licht         : 1

                       � Subtotaal: 
Totaal bedrag Euro 963.598,48 Euro
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3.5 Verstrekte en geweigerde vergunningen voor de uitbouw van een
productiecapaciteit voor wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik
dienstig materieel 

De wet van 5 augustus 1991 stelt dat in bedoeld zesmaandelijks verslag tevens apart
melding zal worden gemaakt van de afgifte en de weigering van vergunningen voor
de uitvoer van materieel en technologie die de uitbouw van een productiecapaciteit
voor wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel in het land
van bestemming ten doel hebben.  

Als zodanig kan gesteld worden dat bij de administratie Buitenlands Beleid, Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap, slechts één aanvraag werd ingediend die specifiek
betrekking heeft op voormeld domein.  Het betreft een aanvraag tot doorvoer met
bestemming India.  

Deze aanvraag tot vergunning werd geweigerd.

BESTEMMING: India
Per categorie
bestemmeling

Industrie   : 1
 
                       � Subtotaal: 1Aantal weigeringen:  1

Per categorie
materieel

Licht         : 1

                       � Subtotaal: 
Totaal bedrag Euro 963.598,48 Euro
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