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INLEIDING 

De controle op de handel in militair materieel wordt in Belgie geregeld door: 
o Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal 

voor rnilitair gebruik ofvoor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie; 
o Koninklijk besluit van 8 maart 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of 

voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie; 
o Gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke 

voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie. 

In· dit rapport zijn de cijfers en gegevens terug te vinden betreffende de door de FOD Econornie toegestane in- en uitvoervergunuingen voor 
wapens en rnilitair materiaal, aangevraagd door het Belgische leger en Federale politie, in het tweede semester van 2012. De bijzondere wet van 
12 augustus 2003 tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorrning der instellingen heeft de bevoegdheid'-=v:::o:-:o=r-:dr:e--------
vergunuingen betreffende de in-,. uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik ofvoor ordehandhaving dienstig 
materiaal en de daaraan verbonden technologie, geregionaliseerd. Enkel de vergunningen voor het Belgische Ieger of de Federale Politie worden 
nog door de Federale overheid afgeleverd. 

De beoordeling van een.aan- ofverkoopdossier door het Belgische Leger of de Federale Politie en de procedure voor het afsluiten van de 
bijhorende contracten behoort tot de bevoegdheden van het Ministerie van Defensie en de FOD Binnen]andse Zaken. De afgifte van de in- en 
uitvoervergunningen aan het Belgische Leger of de Federale Politie behoort tot de bevoegdheden van de FOD Economie. 



Aanvragen voor de uitvoer van wapens en militaire materiaal naar deNA VO- en EU-lidstaten en daarmee gelijkgestelde Ianden (Australie, Japan, 
Nieuw Zeeland en Zwitserland) worden ill beginsel door de Dienst Vergunningen van de FOD Economie afgehandeld. De aanvragen voor uitvoer 
naar aile overige Ianden, worden voor advies voorgelegd aan de FOD Buitenlandse Zaken. Bij de beoordeling van de aanvragen door de FOD 
Buitenlandse Zaken wordt, met inachtneming van de aard van het goed, de eindbestemming en de eindgebruiker, rekening gehouden met de 
criteria van de Europese gedragscode voor wapenuitvoer van 8 juni 1998. Het advies van Buitenlandse Zaken wordt steeds opgevolgd. 

Voorafgaande opmerkingen: 

• een vergunning behelst de toelating voor het in-, ofuitvoeren van sommige goederen ook al komt de toegestane transactie niet noodzakelijkerwijze tot 
stand; · 

• in dit rapport zijn enkel de vergunningen vermeld die betrekking hebben op een definitieve transactie; 

• evenmin opgenomen in dit verslag zijn de verlengingen die toegestaan worden voor eerder verleende vergunningen die niet of niet volledig 
'opgebruikt' werden. 

Het rapport geeft voor uit- en invoer de afgeleverde en geweigerde vergunningen, met per land en per type product, het aantal vergunningen en het totale 
-----bedrag. · 

Voor de uitvoer wordt het land van bestemming aangegeven, voor de invoer het land van herkomst 
De goederen die het voorwerp uitmaken van elke vergunning of wei gering worden onderverdeeld in categorieen. Deze indeling is gebaseerd op de 22 
"Munitions List''-categorieen (ML-categorieen) die de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen uitmaken. Elk van deze 22 categorieen geeft een 
type defensiegerelateerd product weer. De officie!e beschrijving van deze 22 categorieen is terug te vinden in Richtlijn 2012/47/EU, in het rapport wordt een 
bondige omschrijving gebruikt. 
In bepaalde gevallen wordt er voor de uitvoer naar W esterse Ianden of de invoer "Globale vergunningen" uitgereikt die betrekking hebben op meer dan een 
categorie producten. Ze hebben tot doe! de dagelijkse werking van het Ieger (invoeren munitie en wisse!stukken en uitvoeren naar partners) niet te 
bemoeilijken. Deze vergunningen blijken achteraf niet of slechts in heel beperkte mate te worden gebruikt. 
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AFGELEVERDE VERGUNNJNGEN 2' semester 2012 

UITVOER 

Bestemming aantai vergunningen waarde in € 

Type product 

fouitsiand I 126.315 

ML6- Militaire voertuigen en onderdelen I 126.3I5 

Zwitserland I 100.000 

MLII - Elektronische apparatuur I IOO.OOO 

TOTAAL 2 226.315 

Alle vergunningen werden aangevraagd door het Belgisch<:i Ieger. 
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AFGELEVERDE VERGUNNINGEN 2' semester 2012 

lNVOER 

Herkomst aantal vergunningen waarde in € 

Type product 

Brazilie 1 10.000 

Globale vergurming 1 10.000 

Duitsland 5 2.421.500 
ML3 - Munitie, ontstekingsinstellingsinrichtingen en onderdelen 4 421.500 
ML6- Militaire voertuizen en onderdelen 1 2.000.000 

Frankrijk 2 3.000.000 
Globale vergunning 1 2.500.000 
ML4- Bommen, torpedo's, raketten, geleide projectielen, andere 1 500.000 
ontploffingsmechanismen en ladingen en toebehoren 

··-
/ Israel 2 650.000 

. ___ /JViL3 - Munitie, ontstekingsinstellingsinrichtingen en onderdelen 1 500.000 
--x;Ir~ornmen, Jorpedo 's raketten, gelezde projectzelen, andere 1 --rso~ovo 

ontploffingsme·chanismen en ladingen en toebehoren 

Noorwegen 1 5.000.000 

Glob ale vergurming 1 5.000.000 

Spanje 4 2~160.000 

Glob ale vergurming 1 150.000. 
ML2- Wapens met gladde loop met een kaliber van 20 mm ofmeer, andere 1 1.000.000 
wapens met een kaliber grater dan 12,7 mm (kaliber 0,50 inch), werpers en 
toebehoren, en onderdelen 
ML4- Bommen, torpedo's, raketten, zeleide proiectielen, andere 
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Ontploffingsmechanismen en ladingen en toebehoren 2 I.OIO.OOO 

USA 2 10.000.000 

Globale vergwming 2 IO.OOO.OOO 
Z witser!and 2 10.100.000 

kfL4- Bommen, torpedo's, raketten, geleide projectielen, andere I IOO.OOO 
ontploffingsmechanismen en ladingen en toebehoren 
ML6- Militaire voertui?;en en onderdelen I IO.OOO.OOO 

33.567.815 
TOTAAL 19 

Aile vergunningen werden aangevraagd door het Belgische Ieger. 

GEWEIGERDE VERGUNNINGEN 2' semester 2012 

UITVOER 

Bestemming aantal vergunningen waarde in € 
Type product 

Geen 0 0 

INVOER 

Herkomst aantal vergunningen waarde in € 
Type product 

Geen 0 0 
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