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Vlaamse Overheid 

Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel 

Rapport met betrekking tot Gegunde Invoer 

Periode : van 01/01/2008 tot en met 30/06/2008 

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

Invoer van Brazilië naar België  6 Aantal vergunningen: 

1 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  15.000,00 

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  200.000,00 

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  70.000,00 

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  100.000,00 

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  100.000,00 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

6 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  300.000,00 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

 785.000,00 Subtotaal (€) : 
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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 

handelaar  38.309,50 

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

- Geweren 

 38.309,50 Subtotaal (€) : 
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Invoer van China naar België  8 Aantal vergunningen: 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  35.000,00 

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  38.309,50 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  26.816,65 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  38.309,50 

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

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  11.492,85 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  84.280,90 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  6.129,52 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 
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8 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  26.816,65 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

 267.155,57 Subtotaal (€) : 

Invoer van Denemarken naar België  2 Aantal vergunningen: 

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

(catch-all) 

particulier  120,00 

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

(catch-all) 

particulier  600,00 

 720,00 Subtotaal (€) : 
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Invoer van Duitsland naar België  67 Aantal vergunningen: 

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

(catch-all) 

particulier  250,00 

2 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 

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

(catch-all) 

particulier 

3 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 

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

(catch-all) 

particulier  1.150,00 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  50.000,00 

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

- Machinegeweren 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  10.000,00 

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

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

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

(catch-all) 

particulier  120,00 

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

(catch-all) 

particulier  120,00 

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

(catch-all) 

particulier  120,00 

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

(catch-all) 

particulier  120,00 

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

(catch-all) 

particulier  110,00 

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

(catch-all) 

particulier  674,00 

13 ML26 Ordehandhavingsmateriaal handelaar  5.000,00 overheid 

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

(catch-all) 

particulier  120,00 
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15 ML06 Voertuigen en onderdelen handelaar  190.060,00 

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

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

(catch-all) 

particulier  113,00 

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

(catch-all) 

particulier  204,00 

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

(catch-all) 

particulier  806,00 

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

(catch-all) 

particulier  343,00 

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

(catch-all) 

particulier  131,00 

21 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  2.420,00 

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) 

handelaar  0,00 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  665,00 

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 

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

(catch-all) 

particulier  120,00 

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

(catch-all) 

particulier  260,00 

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

(catch-all) 

particulier  126,99 

27 ML06 Voertuigen en onderdelen particulier  27.000,00 

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

- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

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

(catch-all) 

particulier  354,00 

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

(catch-all) 

particulier  95,00 

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

(catch-all) 

particulier  180,00 
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31 ML06 Voertuigen en onderdelen handelaar  155.242,98 

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

- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

32 ML06 Voertuigen en onderdelen handelaar  150.759,29 

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

- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

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

(catch-all) 

particulier  250,00 

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

(catch-all) 

particulier  225,00 

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

(catch-all) 

particulier  400,00 

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

(catch-all) 

particulier  366,00 

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

(catch-all) 

handelaar  200,00 

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

(catch-all) 

particulier  667,00 

39 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  18.000,00 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

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

(catch-all) 

particulier  2.020,00 

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

(catch-all) 

particulier  1.576,00 

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

(catch-all) 

particulier  1.125,00 

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

(catch-all) 

particulier  61,50 

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

(catch-all) 

particulier  212,99 

45 ML26 Ordehandhavingsmateriaal handelaar  2.000,00 overheid 

46 ML26 Ordehandhavingsmateriaal handelaar  5.000,00 overheid 

47 ML26 Ordehandhavingsmateriaal handelaar  1.000,00 overheid 

48 ML26 Ordehandhavingsmateriaal handelaar  4.000,00 overheid 

49 ML26 Ordehandhavingsmateriaal handelaar  4.000,00 overheid 
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50 ML26 Ordehandhavingsmateriaal handelaar  4.000,00 overheid 

51 ML26 Ordehandhavingsmateriaal handelaar  1.000,00 overheid 

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

(catch-all) 

particulier  80,50 

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

(catch-all) 

particulier  200,00 

54 ML06 Voertuigen en onderdelen handelaar  408.400,00 

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

- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

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

(catch-all) 

particulier  99,00 

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

(catch-all) 

particulier  76,00 

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

(catch-all) 

particulier  109,00 

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

(catch-all) 

particulier  95,00 

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

(catch-all) 

particulier  281,00 

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

(catch-all) 

particulier  259,00 

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

(catch-all) 

particulier  277,00 

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

(catch-all) 

particulier  800,00 

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

(catch-all) 

particulier  120,00 

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

(catch-all) 

particulier  250,00 

65 ML06 Voertuigen en onderdelen handelaar  148.350,00 

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

- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

66 ML06 Voertuigen en onderdelen industrie  84.600,00 

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

- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 
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67 ML06 Voertuigen en onderdelen industrie  52.380,00 

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

- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

 1.339.944,25 Subtotaal (€) : 

Invoer van Finland naar België  1 Aantal vergunningen: 

1 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  1.500.000,00 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

 1.500.000,00 Subtotaal (€) : 

Invoer van Frankrijk naar België  3 Aantal vergunningen: 

1 ML05 Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en 

waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controle- en 

uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

defensie gerelateerde industrie  17.814.560,00 

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

2 ML26 Ordehandhavingsmateriaal handelaar  15.000,00 overheid 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  20.000,00 

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

- Karabijnen 

 17.849.560,00 Subtotaal (€) : 

Invoer van Griekenland naar België  2 Aantal vergunningen: 

1 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

defensie gerelateerde industrie  80.500,00 krijgsmacht 

ML15c beeldversterkerapparatuur 

2 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

defensie gerelateerde industrie  80.500,00 krijgsmacht 

ML15d infrarood- en warmtebeeldapparatuur 

- Infraroodbeeldapparatuur 

- Warmtebeeldapparatuur 

 161.000,00 Subtotaal (€) : 
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Invoer van Hongkong naar België  2 Aantal vergunningen: 

1 ML26 Ordehandhavingsmateriaal handelaar  35.000,00 overheid 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  48,26 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

 35.048,26 Subtotaal (€) : 
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Invoer van Israël naar België  7 Aantal vergunningen: 

1 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

defensie gerelateerde industrie  23.751,89 krijgsmacht 

ML15a opnameapparatuur en beeldverwerkingsapparatuur 

- Beeldverwerkingsapparatuur 

2 ML05 Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en 

waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controle- en 

uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

defensie gerelateerde industrie  6.700.000,06 krijgsmacht 

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

ML05 Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en 

waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controle- en 

uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

defensie gerelateerde industrie krijgsmacht 

ML05b Systemen voor het opsporen, aanwijzen, verkennen of volgen van het doelwit en voor het bepalen van de schootsafstand; toestellen 

voor opsporing, herkenning en identificatie; en toestellen voor sensorintegratie 

3 ML05 Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en 

waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controle- en 

uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

defensie gerelateerde industrie  2.306.071,00 krijgsmacht 

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

4 ML05 Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en 

waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controle- en 

uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

defensie gerelateerde industrie  13.472.671,17 krijgsmacht 

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

ML05 Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en 

waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controle- en 

uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

defensie gerelateerde industrie krijgsmacht 

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 

5 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

defensie gerelateerde industrie  147.759,74 krijgsmacht 

ML15d infrarood- en warmtebeeldapparatuur 

- Warmtebeeldapparatuur 
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6 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 

7 ML05 Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en 

waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controle- en 

uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

defensie gerelateerde industrie  114.775,26 krijgsmacht 

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 

 22.805.029,12 Subtotaal (€) : 
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Invoer van Italië naar België  9 Aantal vergunningen: 

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

(catch-all) 

handelaar  905,00 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  0,00 

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

- Geweren 

3 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  9.687.374,04 krijgsmacht 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

4 ML06 Voertuigen en onderdelen handelaar  29.302.075,00 krijgsmacht 

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

- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

5 ML06 Voertuigen en onderdelen handelaar  1.037.500,00 krijgsmacht 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

6 ML06 Voertuigen en onderdelen handelaar  7.153.380,00 krijgsmacht 

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

- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

7 ML06 Voertuigen en onderdelen handelaar  50.547,54 krijgsmacht 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

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

(catch-all) 

handelaar  2.000,00 

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

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

toebehoren 

industrie  90.000,00 

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

vlammenwerpers, terugstootloze vuurmonden en signatuurreductietoestellen daarvoor 

- Houwitsers 

ML06 Voertuigen en onderdelen industrie 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

 47.323.781,58 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 

particulier  1.500,00 

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

- Pistolen 

 1.500,00 Subtotaal (€) : 

Invoer van Oostenrijk naar België  1 Aantal vergunningen: 

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

(catch-all) 

particulier  120,00 

 120,00 Subtotaal (€) : 

Invoer van Tsjechië naar België  2 Aantal vergunningen: 

1 ML06 Voertuigen en onderdelen particulier  15.000,00 

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

- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

2 ML06 Voertuigen en onderdelen handelaar  50.000,00 

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

- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

 65.000,00 Subtotaal (€) : 

Invoer van Turkije naar België  6 Aantal vergunningen: 

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

(catch-all) 

handelaar  250,00 

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

(catch-all) 

handelaar  10.000,00 

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

(catch-all) 

handelaar  20.000,00 

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

(catch-all) 

handelaar  20.000,00 

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

(catch-all) 

handelaar  15.323,80 

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

(catch-all) 

handelaar  10.000,00 

 75.573,80 Subtotaal (€) : 
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Invoer van Verenigd Koninkrijk naar België  2 Aantal vergunningen: 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  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 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  160.000,00 overheid 

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

- Machinepistolen 

 200.000,00 Subtotaal (€) : 
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Invoer van Verenigde Staten naar België  94 Aantal vergunningen: 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  21.503,12 

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

- Pistolen 

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

(catch-all) 

particulier  0,00 

3 ML05 Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en 

waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controle- en 

uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

defensie gerelateerde industrie  199.385,60 krijgsmacht Nederland 

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 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  120,00 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  139,69 

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

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  114,16 

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

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  704,65 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

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

(catch-all) 

particulier  446,67 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  78,15 

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

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 
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10 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar  200.000,00 

11 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  91.942,80 

ML03b Ontstekingsinstellingsinrichtingen die speciaal zijn ontworpen voor munitie genoemd in ML03a 

12 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  651.261,50 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

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

(catch-all) 

handelaar  15.323,80 

14 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  84.932,16 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  4.597,14 

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

- Geweren 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  261,67 

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

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier 

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

ML01c 

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

(catch-all) 

particulier 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  0,00 

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

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 
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18 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar  19.154,75 

19 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  81.277,44 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

20 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  48.311,34 

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  119.648,23 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

22 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  40.000,00 overheid 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

23 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  300.000,00 overheid 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  419,80 

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

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

25 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  398.418,80 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  774,62 

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

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

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

(catch-all) 

andere  658,92 
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28 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  524,07 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

29 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  38.309,50 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  115.000,00 overheid 

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

- Machinepistolen 

31 ML26 Ordehandhavingsmateriaal handelaar  8.500,00 overheid 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  38.309,50 overheid 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

33 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  19.154,75 overheid 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

34 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  38.309,50 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  100.000,00 

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

- Revolvers 

- Pistolen 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  57.464,25 

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

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  114.928,50 

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

- Karabijnen 

38 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  191.547,50 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

39 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  268.166,50 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

40 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  49.802,35 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

41 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  268.166,50 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  19.154,75 

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

- Revolvers 

- Pistolen 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  19.154,75 

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

- Geweren 

- Karabijnen 

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

(catch-all) 

handelaar 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  19.154,75 

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

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  7.661,90 

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

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  1.150,82 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  306,48 

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

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  108,94 

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

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier 

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

ML01c 

- Speciale statieven bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

particulier 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

49 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  46.565,20 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

50 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  26.146,23 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  60.145,92 

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

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 
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52 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  514.254,47 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  153,24 

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 

particulier  157,07 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

55 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  268.166,50 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

56 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  114.928,50 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  19.154,75 

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

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  1.291,80 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  1.291,80 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 
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60 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  1.291,80 

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 

particulier  1.291,80 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  1.291,80 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  38.309,50 

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

- Geweren 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  38.309,50 

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

- Geweren 

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

(catch-all) 

particulier  754,70 

66 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  76.619,00 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  38.309,50 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 
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68 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  15.323,80 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  84.280,90 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  11.492,85 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  38.309,50 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  11.492,85 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  7.661,90 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  15.323,80 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 
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75 ML01 Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en 

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  38.309,50 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  114.928,50 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  114.928,50 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  766,19 

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

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

79 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  76.619,00 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

80 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  38.309,50 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  15.323,80 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  4.597,14 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 
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83 ML23 Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3 

(catch-all) 

handelaar  7.661,90 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  4.597,14 

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

ML01c 

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

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

(catch-all) 

handelaar  200.000,00 

86 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 

87 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  500.000,00 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

88 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 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  15.323,80 

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

ML01c 

- Speciale statieven bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

90 480,22 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier 

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

ML01c 

- Klemmen bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  117,99 

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

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 



Datum 1 augustus 2008 

Pagina 27 van 50 

Vlaamse Overheid 

Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel 

92 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

handelaar  153.238,00 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  268,17 

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

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

94 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  8.841,88 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

 6.680.980,23 Subtotaal (€) : 

Invoer van Zuid-Afrika naar België  2 Aantal vergunningen: 

1 ML05 Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en 

waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controle- en 

uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

defensie gerelateerde industrie  118.500,00 

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 

2 ML05 Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en 

waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controle- en 

uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

defensie gerelateerde industrie  9.500,00 krijgsmacht 

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 

 128.000,00 Subtotaal (€) : 

Invoer van Zuid-Korea naar België  1 Aantal vergunningen: 

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

(catch-all) 

handelaar  7.661,90 

 7.661,90 Subtotaal (€) : 
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Invoer van Zwitserland naar België  37 Aantal vergunningen: 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  300,00 

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

- Pistolen 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  5.497,46 

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  100,00 

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

(catch-all) 

particulier  50,00 

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

(catch-all) 

particulier  50,00 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  1.293,52 

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

- Karabijnen 

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

(catch-all) 

particulier  50,00 

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

(catch-all) 

particulier  50,00 

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

(catch-all) 

particulier  50,00 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  200,00 

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

- Geweren 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  9.969,75 

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

- Geweren 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  3.607,33 

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

- Machinegeweren 
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13 ML26 Ordehandhavingsmateriaal handelaar  0,00 overheid 

14 ML26 Ordehandhavingsmateriaal handelaar  50.000,00 overheid 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  38.805,60 

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

- Geweren 

- Karabijnen 

- Machinegeweren 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  25.000,00 

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  60.000,00 

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

- Pistolen 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  1.032,82 

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

- Pistolen 

19 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 

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

(catch-all) 

particulier  50,00 

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

(catch-all) 

particulier  100,00 

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

(catch-all) 

particulier  50,00 

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

(catch-all) 

particulier  50,00 

24 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 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  200,00 

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

- Geweren 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  200,00 

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 

handelaar  29.104,20 

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

- Geweren 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  29.104,20 

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

- Geweren 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  12.935,20 

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

- Geweren 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  3.880,56 

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

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  12.935,20 

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

- Geweren 

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

(catch-all) 

particulier  250,00 

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

(catch-all) 

handelaar  370,00 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

particulier  800,00 

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

- Machinegeweren 
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35 ML26 Ordehandhavingsmateriaal handelaar  12.000,00 overheid 

36 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 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  32.338,00 

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

- Revolvers 

- Pistolen 

 384.923,84 Subtotaal (€) : 

Algemeen totaal voor Invoer : 254 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 99.649.308,05 



Datum 1 augustus 2008 

Pagina 32 van 50 

Vlaamse Overheid 

Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel 

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer 

Periode : van 01/01/2008 tot en met 30/06/2008 

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

Uitvoer van België naar Argentinië  1 Aantal vergunningen: 

1 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

handelaar  450.840,00 overheid 

ML15c beeldversterkerapparatuur 

 450.840,00 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Australië  2 Aantal vergunningen: 

1 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

handelaar  12.658,00 industrie Nieuw-Zeeland 

ML15c beeldversterkerapparatuur 

2 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  359.089,64 

 371.747,64 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Chili  3 Aantal vergunningen: 

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

(catch-all) 

handelaar  15.536,00 

2 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  69.131,40 

ML25a Luchthavenverlichting en -afbakening 

3 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

krijgsmacht  97.497,67 

ML15c beeldversterkerapparatuur 

 182.165,07 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar Duitsland  24 Aantal vergunningen: 

1 ML11 Elektronische apparatuur die nergens anders in de 

gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen is bedoeld, 

zoals hieronder en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor 

industrie  427.560,00 

ML11a Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik 

2 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  9.500,00 

3 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  13.500,00 

4 ML11 Elektronische apparatuur die nergens anders in de 

gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen is bedoeld, 

zoals hieronder en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor 

defensie gerelateerde industrie  3.000.000,00 

ML11a Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik 

5 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  61.240,00 

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  3.000.000,00 

ML11a Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik 

7 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  333.120,00 

8 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  7.500,00 

9 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  9.500,00 

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

11 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  15.000,00 

12 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  187.000,00 

13 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  2.511.812,00 

ML11a Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik 

14 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  85.000,00 

15 ML06 Voertuigen en onderdelen industrie  36.625,00 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

16 ML11 Elektronische apparatuur die nergens anders in de 

gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen is bedoeld, 

zoals hieronder en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor 

industrie  488.988,00 

ML11a Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik 
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17 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  43.359,00 

ML11a Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik 

18 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  19.000,00 

19 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  114.000,00 

20 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  60.000,00 

21 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  66.600,00 

22 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  15.000,00 

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 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  20.000.000,00 

ML11a Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik 

 33.514.220,00 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar Frankrijk  10 Aantal vergunningen: 

1 ML11 Elektronische apparatuur die nergens anders in de 

gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen is bedoeld, 

zoals hieronder en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor 

defensie gerelateerde industrie  63.404,00 

ML11a Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik 

2 ML10 Vliegtuigen, luchtschepen, luchtvaartuigen voor onbemand 

gebruik, vliegtuigmotoren, uitrusting voor vliegtuigen, 

aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen 

industrie  4.825,00 

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

onderdelen daarvoor 

3 ML10 Vliegtuigen, luchtschepen, luchtvaartuigen voor onbemand 

gebruik, vliegtuigmotoren, uitrusting voor vliegtuigen, 

aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen 

defensie gerelateerde industrie  15.676,25 

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

onderdelen daarvoor 

4 ML11 Elektronische apparatuur die nergens anders in de 

gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen is bedoeld, 

zoals hieronder en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor 

defensie gerelateerde industrie  29.866,00 

ML11a Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik 

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

6 ML13 Gepantserde of beschermende apparatuur en onderdelen handelaar  533.000,00 

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

daarvoor ontworpen onderdelen 

7 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  3.642,65 

ML25a Luchthavenverlichting en -afbakening 

8 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  1.789,20 

ML25a Luchthavenverlichting en -afbakening 

9 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  55.745,90  

ML25a Luchthavenverlichting en -afbakening 

10 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  88.878,04 krijgsmacht 

 4.796.827,04 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar India  6 Aantal vergunningen: 

1 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  47.160,00 

2 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  12.587,00 krijgsmacht 

3 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  187.902,00 

4 ML05 Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en 

waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controle- en 

uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

defensie gerelateerde industrie  124.544,00 krijgsmacht 

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

5 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  252.869,00 

6 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  256.269,42 

 881.331,42 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar Israël  7 Aantal vergunningen: 

1 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

defensie gerelateerde industrie  5.734,19 krijgsmacht Griekenland 

ML15d infrarood- en warmtebeeldapparatuur 

- Warmtebeeldapparatuur 

2 ML25 Overige (catch-all) defensie gerelateerde industrie  570.000,00 krijgsmacht Colombia 

ML25i Electronica 

3 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

defensie gerelateerde industrie  283.800,00 krijgsmacht Slovenië 

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

- camera's 

4 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

defensie gerelateerde industrie  72.600,00 krijgsmacht Roemenië 

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

- camera's 

5 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

defensie gerelateerde industrie  33.000,00 krijgsmacht Slovenië 

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

- camera's 

6 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

defensie gerelateerde industrie  19.800,00 krijgsmacht Portugal 

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

- camera's 

7 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

defensie gerelateerde industrie  34.010,00 krijgsmacht Turkije 

ML15d infrarood- en warmtebeeldapparatuur 

- Warmtebeeldapparatuur 

 1.018.944,19 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar Italië  6 Aantal vergunningen: 

1 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  569.000,00 

2 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  41.200,00 

3 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  30.000,00 krijgsmacht 

4 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) industrie  70.000,00 overheid 

5 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) industrie  38.100,00 krijgsmacht Ecuador 

6 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  30.000,00 krijgsmacht 

 778.300,00 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Malawi  1 Aantal vergunningen: 

1 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  210.824,15 

ML25a Luchthavenverlichting en -afbakening 

 210.824,15 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Maleisië  1 Aantal vergunningen: 

1 ML05 Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en 

waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controle- en 

uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

krijgsmacht  2.418.240,00 

ML05b Systemen voor het opsporen, aanwijzen, verkennen of volgen van het doelwit en voor het bepalen van de schootsafstand; toestellen 

voor opsporing, herkenning en identificatie; en toestellen voor sensorintegratie 

 2.418.240,00 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Noorwegen  2 Aantal vergunningen: 

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

(catch-all) 

particulier  150,00 

2 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  41.760,00 krijgsmacht Spanje 

 41.910,00 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Oostenrijk  1 Aantal vergunningen: 

1 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  9.964,00 

 9.964,00 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar Pakistan  12 Aantal vergunningen: 

1 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  3.981.909,77 

ML25a Luchthavenverlichting en -afbakening 

2 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  38.661,92 

ML25a Luchthavenverlichting en -afbakening 

3 ML25 Overige (catch-all) defensie gerelateerde industrie  238.523,00 

4 ML25 Overige (catch-all) industrie  24.327,69 krijgsmacht 

ML25a Luchthavenverlichting en -afbakening 

5 ML25 Overige (catch-all) industrie  25.923,94 krijgsmacht 

ML25a Luchthavenverlichting en -afbakening 

6 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  35.193,86 

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

7 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  477,40 

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

8 ML09 Oorlogsschepen, speciale scheepsuitrusting, toebehoren en 

onderdelen 

krijgsmacht  53.291,94 

ML09a Gevechtsvaartuigen of vaartuigen speciaal ontworpen of aangepast voor offensieve of defensieve actie, al of niet omgebouwd voor 

niet-militair gebruik en ongeacht de staat van onderhoud of de gebruiksconditie, en al of niet voorzien van systemen voor het la 

- Gevechtsvaartuigen of vaartuigen speciaal ontworpen of aangepast voor offensieve actie 

ML11 Elektronische apparatuur die nergens anders in de 

gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen is bedoeld, 

zoals hieronder en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor 

krijgsmacht 

ML11a Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik 

9 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  7.071,00 

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

10 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  8.224,20 

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

11 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  2.670,40 

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

12 ML09 Oorlogsschepen, speciale scheepsuitrusting, toebehoren en 

onderdelen 

krijgsmacht  724.780,00 

ML09c Toestellen voor opsporing onder water, speciaal ontworpen voor militair gebruik, en besturingsapparaten daarvoor 

 5.141.055,12 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar Roemenië  1 Aantal vergunningen: 

1 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  114.096,00 krijgsmacht Verenigde Arabische 

Emiraten 

 114.096,00 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Saoedi-Arabië  1 Aantal vergunningen: 

1 ML25 Overige (catch-all) industrie  451.717,97 krijgsmacht 

ML25a Luchthavenverlichting en -afbakening 

 451.717,97 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Singapore  2 Aantal vergunningen: 

1 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) industrie  459.714,00 

2 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) industrie  1.406.724,84 

 1.866.438,84 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Spanje  5 Aantal vergunningen: 

1 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  70.100,00 

2 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  113.854,80 krijgsmacht Brazilië 

3 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  15.836,00 krijgsmacht Brazilië 

4 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  52.575,00 krijgsmacht Brazilië 

5 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  46.000,00 overheid Verenigde Staten 

 298.365,80 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Thailand  1 Aantal vergunningen: 

1 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  9.810,00 krijgsmacht 

 9.810,00 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar Turkije  7 Aantal vergunningen: 

1 ML06 Voertuigen en onderdelen industrie  330.396,45 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 

2 ML06 Voertuigen en onderdelen industrie  92.743,09 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 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  26.050,46 

4 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  689.304,00 

5 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  26.050,46 

6 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  4.973.991,00 krijgsmacht 

7 ML06 Voertuigen en onderdelen industrie  176.517,92 krijgsmacht Maleisië 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

 6.315.053,38 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar Verenigd Koninkrijk  17 Aantal vergunningen: 

1 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) krijgsmacht  91.485,80 

2 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  14.600,00 krijgsmacht 

3 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  61.092,82 

ML25a Luchthavenverlichting en -afbakening 

4 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) industrie  365.659,96 

5 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) industrie  61.200,00 

6 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  43.006,20 

ML25a Luchthavenverlichting en -afbakening 

7 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  358.095,20 

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

- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

8 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  6.165,00 krijgsmacht 

9 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  137.335,00 

10 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  37.455,00 

11 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  2.862.115,00 

12 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  30.540,00 

13 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  291.071,00 

14 ML25 Overige (catch-all) krijgsmacht  1.987,42 

ML25a Luchthavenverlichting en -afbakening 

15 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  52.440,00 krijgsmacht 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

16 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  1.025.611,86 krijgsmacht 

17 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  8.800,00 krijgsmacht 

 5.448.660,26 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar Verenigde Staten  6 Aantal vergunningen: 

1 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

defensie gerelateerde industrie  519.400,00 

ML15d infrarood- en warmtebeeldapparatuur 

- Warmtebeeldapparatuur 

2 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) industrie  34.478.550,00 

3 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  29.456.566,00 

ML11a Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik 

4 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) industrie  16.856.180,00 

5 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

defensie gerelateerde industrie  479.738,38 overheid 

ML15d infrarood- en warmtebeeldapparatuur 

- Warmtebeeldapparatuur 

6 ML06 Voertuigen en onderdelen krijgsmacht  174.640,75 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

 81.965.075,13 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Zuid-Afrika  2 Aantal vergunningen: 

1 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  86.100,00 

2 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  29.600,00 

 115.700,00 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Zuid-Korea  5 Aantal vergunningen: 

1 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) industrie  99.960,00 krijgsmacht 

2 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  47.678,40 krijgsmacht 

3 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  28.772,00 krijgsmacht 

4 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  15.892,80 krijgsmacht 

5 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) industrie  149.940,00 krijgsmacht 

 342.243,20 Subtotaal (€) : 
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Uitvoer van België naar Zweden  7 Aantal vergunningen: 

1 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

krijgsmacht  9.260,55 

ML15c beeldversterkerapparatuur 

2 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  34.200,00 

3 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  14.791,76 krijgsmacht 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

4 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  191.547,50 krijgsmacht Nederland 

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) defensie gerelateerde industrie  76.480,00 krijgsmacht 

6 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  9.800,00 krijgsmacht 

7 ML15 Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren 

krijgsmacht  3.759,76 

ML15c beeldversterkerapparatuur 

 339.839,57 Subtotaal (€) : 

Uitvoer van België naar Zwitserland  5 Aantal vergunningen: 

1 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) defensie gerelateerde industrie  96.000,00 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  1.200,00 

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

- Revolvers 

3 ML06 Voertuigen en onderdelen krijgsmacht  365.540,05 

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) industrie  162.983,52 krijgsmacht 

5 ML24 Visualisatieschermen (catch-all) industrie  397.136,51 krijgsmacht 

 1.022.860,08 Subtotaal (€) : 

Algemeen totaal voor Uitvoer : 135 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 148.106.228,86 
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Rapport met betrekking tot Gegunde Doorvoer 

Periode : van 01/01/2008 tot en met 30/06/2008 

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

Doorvoer van Bulgarije naar Honduras  1 Aantal vergunningen: 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

overheid  996.047,00 

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

- Machinegeweren 

 996.047,00 Subtotaal (€) : 

Doorvoer van China naar Duitsland  2 Aantal vergunningen: 

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

(catch-all) 

handelaar  17.239,28 

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

(catch-all) 

handelaar  4.751,60 

 21.990,88 Subtotaal (€) : 

Doorvoer van Duitsland naar Democratische Republiek Congo  1 Aantal vergunningen: 

1 ML26 Ordehandhavingsmateriaal internationale organisatie  38.955,00 

 38.955,00 Subtotaal (€) : 

Doorvoer van Duitsland naar Marokko  1 Aantal vergunningen: 

1 ML06 Voertuigen en onderdelen overheid  7.661.900,00 krijgsmacht 

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

 7.661.900,00 Subtotaal (€) : 

Doorvoer van Frankrijk naar Democratische Republiek Congo  1 Aantal vergunningen: 

1 ML07 Chemisch of biologisch toxisch materiaal, stoffen voor 

oproerbeheersing, radioactief materiaal, aanverwante apparatuur, 

onderdelen en materialen, zoals hieronder 

overheid  234.677,00 

ML07d Stoffen voor oproerbeheersing, chemische stoffen met werkzame bestanddelen en combinaties daarvan 

- [(2-chloorfenyl)methyleen]propaandinitril, (o-chloorbenzylideenmalononitril (CS) (CAS 2698-41-1) 

ML26 Ordehandhavingsmateriaal overheid 

 234.677,00 Subtotaal (€) : 
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Doorvoer van Frankrijk naar Pakistan  1 Aantal vergunningen: 

1 ML10 Vliegtuigen, luchtschepen, luchtvaartuigen voor onbemand 

gebruik, vliegtuigmotoren, uitrusting voor vliegtuigen, 

aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen 

krijgsmacht  637.197,16 

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

onderdelen daarvoor 

- Andere vliegtuigen en lichter dan luchttoestellen, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

 637.197,16 Subtotaal (€) : 

Doorvoer van Tsjechië naar Egypte  2 Aantal vergunningen: 

1 ML03 Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal 

ontworpen onderdelen 

overheid  1.915.475,00 

ML03a Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12 

- Munitie voor wapens genoemd in ML01 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

overheid  380.200,00 

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

- Pistolen 

 2.295.675,00 Subtotaal (€) : 
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Doorvoer van Verenigde Staten naar Frankrijk  1 Aantal vergunningen: 

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

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

toebehoren 

andere  27.422,07 

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

vlammenwerpers, terugstootloze vuurmonden en signatuurreductietoestellen daarvoor 

ML05 Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en 

waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controle- en 

uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen 

andere 

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

ML10 Vliegtuigen, luchtschepen, luchtvaartuigen voor onbemand 

gebruik, vliegtuigmotoren, uitrusting voor vliegtuigen, 

aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen 

andere 

ML10a Gevechts-vliegtuigen en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor 

ML10 Vliegtuigen, luchtschepen, luchtvaartuigen voor onbemand 

gebruik, vliegtuigmotoren, uitrusting voor vliegtuigen, 

aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen 

andere 

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

onderdelen daarvoor 

 27.422,07 Subtotaal (€) : 

Doorvoer van Verenigde Staten naar Italië  1 Aantal vergunningen: 

1 ML06 Voertuigen en onderdelen industrie  18.354,85 

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

- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

 18.354,85 Subtotaal (€) : 

Doorvoer van Zwitserland naar Jordanië  1 Aantal vergunningen: 

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

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

toebehoren 

krijgsmacht  747.007,80 

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

vlammenwerpers, terugstootloze vuurmonden en signatuurreductietoestellen daarvoor 

- Kanonnen 

 747.007,80 Subtotaal (€) : 

Algemeen totaal voor Doorvoer : 12 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 12.679.226,76 
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Invoer 

Periode : van 01/01/2008 tot en met 30/06/2008 

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

Invoer van Verenigde Staten 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  536,33 

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

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen 

 536,33 Subtotaal (€) : 

Algemeen totaal voor Invoer : 1 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 536,33 
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Uitvoer 

Periode : van 01/01/2008 tot en met 30/06/2008 

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

Uitvoer van België naar Israël  2 Aantal vergunningen: 

1 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  23.565,13 krijgsmacht 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

2 ML06 Voertuigen en onderdelen defensie gerelateerde industrie  32.991,18 krijgsmacht 

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

- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik 

 56.556,31 Subtotaal (€) : 

Algemeen totaal voor Uitvoer : 2 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 56.556,31 
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Doorvoer 

Periode : van 01/01/2008 tot en met 30/06/2008 

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

Doorvoer van Israël naar Nigeria  1 Aantal vergunningen: 

1 ML26 Ordehandhavingsmateriaal overheid  3.250.000,00 

 3.250.000,00 Subtotaal (€) : 

Doorvoer van Verenigde Staten naar Ghana  1 Aantal vergunningen: 

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

machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm 

handelaar  582.323,55 

ML01b Wapens met gladde loop 

 582.323,55 Subtotaal (€) : 

Algemeen totaal voor Doorvoer : 2 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 3.832.323,55 


