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8. Personen die gebruikmaken van deze algemene vergunning, moeten van hun tijdelijke overbrengingen of
wederoverbrengingen op basis van de vergunning minstens zeven jaar een gedetailleerd en volledig overzicht
bijhouden als vermeld in artikel 49, § 2, van het Wapenhandeldecreet en in artikelen 58, § 1, en 60, § 1, van het
Wapenhandelbesluit.
9. Op basis van de overzichten, vermeld in punt 8, moeten personen die gebruikmaken van deze algemene
vergunning, om de zes maanden over hun tijdelijke overbrengingen of wederoverbrengingen rapporteren aan de dienst
Controle Strategische Goederen, vermeld in artikel 49, § 1, van het Wapenhandeldecreet en in artikel 57, 58 en 60 van
het Wapenhandelbesluit.
§ 5. Uitzonderingen en beperkingen op het gebruik van de algemene vergunning, als vermeld in 14, § 7,
tweede lid, van het Wapenhandeldecreet en artikelen 9, § 2, en 11 het Wapenhandelbesluit
10. Deze algemene vergunning mag niet gebruikt worden voor de tijdelijke overbrenging of wederoverbrenging
voor toegelaten doeleinden van defensiegerelateerde producten waarvan de overbrenging verboden is op basis van
artikel 3, § 1, eerste lid, van het Wapenhandeldecreet.
11. Deze algemene vergunning mag niet gebruikt worden als de persoon die ervan wil gebruikmaken, niet kan
garanderen dat bij het onderhoud of de herstelling de functionele mogelijkheden van de betreffende defensiegerelateerde producten niet vergroot zullen worden en de producten niet van nieuwe of extra functies voorzien zullen
worden, als vermeld in punt 3.
12. Deze algemene vergunning mag niet gebruikt worden voor de tijdelijke overbrenging of wederoverbrenging
van defensiegerelateerde producten naar personen of voor doeleinden ten aanzien waarvan het gebruik van de
algemene vergunning met toepassing van artikel 14, § 7, tweede lid, en artikel 43 van het Wapenhandeldecreet en
artikel 46 tot en met 49 van het Wapenhandelbesluit werd beperkt.
§ 6. Beperkingen op eindgebruik en uitvoer naar landen buiten de Europese Unie, als vermeld in artikel 9, § 2, van
het Wapenhandelbesluit
13. Defensiegerelateerde producten die op basis van deze algemene vergunning tijdelijk naar een andere lidstaat
worden overgebracht, mogen niet aangewend worden in of tijdelijk uitgevoerd worden naar een land buiten de
Europese Unie voor gebruik met of de ontwikkeling of productie van defensiegerelateerde producten waarvan de
overbrenging verboden is op basis van artikel 3, § 1, eerste lid, van het Wapenhandeldecreet.
§ 7. Schorsing en beperking van de algemene vergunning, als vermeld in artikel 13 van het Wapenhandelbesluit
14. Met toepassing van artikel 43 van het Wapenhandeldecreet en artikel 46 tot en met 49 van het
Wapenhandelbesluit kan deze algemene vergunning geschorst worden of beperkt worden in gebruik.
§ 8. Tijdelijke uitsluiting van personen die gebruikmaken van de algemene vergunning
15. Met toepassing van artikel 44 van het Wapenhandeldecreet en artikelen 50 en 51 van het Wapenhandelbesluit
kan een persoon tijdelijk van het gebruik van deze algemene vergunning uitgesloten worden.
§ 9. Inwerkingtreding
16. Deze algemene vergunning treedt in werking op 30 juni 2012.
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 tot uitvoering van het
Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,
K. PEETERS

Bijlage 9. — Algemene vergunning voor de overbrenging van defensiegerelateerde producten in het kader van een
intergouvernementeel samenwerkingsprogramma als vermeld in artikel 14, § 2, 5o, van het Wapenhandeldecreet
en artikel 9, § 1, van het Wapenhandelbesluit (Algemene Vergunning nr. 5)
§ 1. Defensiegerelateerde producten
1. Deze algemene vergunning geldt voor alle defensiegerelateerde producten en productcategorieën, opgenomen
in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen.
§ 2. Bestemmingen en bestemmelingen
2. Deze algemene vergunning geldt voor de overbrenging door personen met woonplaats of maatschappelijke zetel
in het Vlaamse Gewest naar bestemmelingen die gevestigd zijn in de lidstaten van de Europese Unie die deelnemen
aan een intergouvernementeel samenwerkingsprogramma tussen lidstaten van de EU voor de ontwikkeling, de
productie en het gebruik van een of meer defensiegerelateerde producten waarbij de betreffende overbrenging aansluit,
met uitzondering van bestemmelingen die gevestigd zijn in het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom
Luxemburg.
§ 3. Toegelaten doeleinden voor het gebruik van de algemene vergunning
3. Deze algemene vergunning mag alleen gebruikt worden voor overbrengingen die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van het intergouvernementeel samenwerkingsprogramma tussen lidstaten van de EU voor de ontwikkeling,
de productie en het gebruik van een of meer defensiegerelateerde producten waarbij de betreffende overbrenging
aansluit.
§ 4. Voorwaarden voor het gebruik van de algemene vergunning
4. Personen die willen gebruikmaken van deze algemene vergunning voor definitieve overbrengingen, moeten
houder zijn van een voorafgaande machtiging als vermeld in artikel 10, § 1, van het Wapenhandeldecreet en in artikel
29 tot en met 31 van het Wapenhandelbesluit.
5. Voor een persoon van deze algemene vergunning kan gebruikmaken, moet hij zich registreren bij de dienst
Controle Strategische Goederen, vermeld in artikel 14, § 6, van het Wapenhandeldecreet en in artikel 10 van het
Wapenhandelbesluit. Hij kan pas overbrengingen op basis van deze algemene vergunning verrichten als hij van de
dienst Controle Strategische Goederen een bevestiging van de registratie heeft ontvangen.
6. Voor de eerste overbrenging naar een bepaalde bestemmeling op basis van deze algemene vergunning moet
geverifieerd worden dat de bestemmeling daadwerkelijk deelneemt aan het intergouvernementeel samenwerkingsprogramma tussen lidstaten van de EU voor de ontwikkeling, de productie en het gebruik van een of meer
defensiegerelateerde producten waarbij de betreffende overbrenging aansluit, en moet daarvan een schriftelijk bewijs
bijgehouden worden.
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7. Bij elke overbrenging op basis van deze algemene vergunning moet op de handelsbescheiden die bij de levering
gevoegd zijn, aangegeven worden dat wordt gebruikgemaakt van deze algemene vergunning en moet het verkregen
registratienummer vermeld worden, vermeld in artikel 10, § 4, tweede lid, 2o, van het Wapenhandelbesluit.
8. Uiterlijk op het moment van de overbrenging moet de bestemmeling op de hoogte gebracht worden van de
beperkingen, vermeld in paragraaf 6 van deze vergunning, als vermeld in artikel 12, § 2, tweede lid, van het
Wapenhandeldecreet, en moet daarvan een schriftelijk bewijs bijgehouden worden.
9. De defensiegerelateerde producten die op basis van deze algemene vergunning tijdelijk naar een andere lidstaat
worden overgebracht, moeten uiterlijk drie jaar na de tijdelijke overbrenging weer naar het Vlaamse Gewest
overgebracht worden, als vermeld in artikel 9, § 2, 4o van het Wapenhandelbesluit. Van de wederoverbrenging wordt
een schriftelijk bewijs bijgehouden.
10. Personen die gebruikmaken van deze algemene vergunning, moeten van hun overbrengingen op basis van de
vergunning minstens zeven jaar een gedetailleerd en volledig overzicht bijhouden als vermeld in artikel 49, § 2, van het
Wapenhandeldecreet en in artikel 58, § 1, en 60, § 1, van het Wapenhandelbesluit.
11. Op basis van de overzichten, vermeld in punt 10, moeten personen die gebruikmaken van deze algemene
vergunning, om de zes maanden over hun overbrengingen rapporteren aan de dienst Controle Strategische Goederen,
als vermeld in artikel 49, § 1, van het Wapenhandeldecreet en in artikel 57, 58 en 60 van het Wapenhandelbesluit.
§ 5. Uitzonderingen en beperkingen op het gebruik van de algemene vergunning, als vermeld in 14, § 7,
tweede lid, van het Wapenhandeldecreet en artikelen 9, § 2, en 11 van het Wapenhandelbesluit
12. Deze algemene vergunning mag niet gebruikt worden voor de overbrenging voor toegelaten doeleinden van
defensiegerelateerde producten waarvan de overbrenging verboden is op basis van artikel 3, § 1, eerste lid, van het
Wapenhandeldecreet.
13. Deze algemene vergunning mag niet gebruikt worden voor de definitieve overbrenging van defensiegerelateerde producten als het op het moment van de voorgenomen overbrenging vaststaat dat het eindgebruik van de
defensiegerelateerde producten zich zal afspelen buiten de Europese Unie en de eindgebruiker buiten de Europese
Unie op dat moment bekend is, tenzij :
1o de eindgebruiker formeel deel uitmaakt van de strijdkrachten van een lidstaat van de EU of de NAVO;
2o de uitvoer noodzakelijk is voor de uitvoering van het intergouvernementeel samenwerkingsprogramma tussen
lidstaten van de EU voor de ontwikkeling, de productie en het gebruik van een of meer defensiegerelateerde producten
waarbij de betreffende overbrenging aansluit;
3o het land van eindgebruik een lidstaat van de NAVO is, een lidstaat van het Wassenaar Arrangement, vermeld
in artikel 16 van het Wapenhandelbesluit, of een bevriend land of een bondgenoot als vermeld in artikel 26, § 4,
eerste lid, van het voormelde decreet;
4o de overbrenging andere niet-essentiële onderdelen als vermeld in artikel 3, 4o, van het Wapenhandelbesluit,
betreft, dan niet-essentiële onderdelen van gevoelige goederen, die de bestemmeling volledig zal integreren in zijn
eigen product, vermeld in artikel 9, § 2, eerste lid, 2o, d), van het Wapenhandelbesluit.
Personen die gebruikmaken van de algemene vergunning in het geval, vermeld in punt 13, 2o, houden een
schriftelijk bewijs bij dat de uitvoer noodzakelijk is voor de uitvoering van het intergouvernementeel samenwerkingsprogramma tussen lidstaten van de EU voor de ontwikkeling, de productie en het gebruik van een of meer
defensiegerelateerde producten waarbij de betreffende overbrenging aansluit.
Personen die gebruikmaken van de algemene vergunning in het geval, vermeld in punt 13, 4o, houden een
schriftelijke verklaring van de bestemmeling bij waarin die verklaart dat de betreffende onderdelen geïntegreerd zullen
worden in zijn eigen product.
14. Deze algemene vergunning mag niet gebruikt worden voor de overbrenging van defensiegerelateerde
producten naar personen of voor doeleinden ten aanzien waarvan het gebruik van de algemene vergunning met
toepassing van artikel 14, § 7, tweede lid, en artikel 43 van het Wapenhandeldecreet en artikelen 46 tot en met 49 van
het Wapenhandelbesluit werd beperkt.
15. Deze algemene vergunning mag niet gebruikt worden voor de overbrenging van defensiegerelateerde
producten voor doeleinden die onder het toepassingsgebied vallen van algemene vergunningen nrs. 3 en 4, als vermeld
in artikel 11 van het Wapenhandelbesluit.
§ 6. Beperkingen op eindgebruik en uitvoer naar landen buiten de Europese Unie, als vermeld in artikel 9, § 2, van
het Wapenhandelbesluit
16. Defensiegerelateerde producten die op basis van deze algemene vergunning naar een andere lidstaat worden
overgebracht, mogen niet aangewend worden in of uitgevoerd worden naar een land buiten de Europese Unie voor
gebruik met of de ontwikkeling of productie van defensiegerelateerde producten waarvan de overbrenging verboden
is op basis van artikel 3, § 1, eerste lid, van het Wapenhandeldecreet.
§ 7. Verdere voorwaarden, schorsing en beperking van de algemene vergunning, als vermeld in artikel 13 van het
Wapenhandelbesluit
17. Met toepassing van artikel 43 van het Wapenhandeldecreet en artikel 46 tot en met 49 van het
Wapenhandelbesluit kan deze algemene vergunning geschorst worden of beperkt worden in gebruik.
§ 8. Tijdelijke uitsluiting van personen die gebruikmaken van de algemene vergunning
18. Met toepassing van artikel 44 van het Wapenhandeldecreet en artikel 50 en 51 van het Wapenhandelbesluit kan
een persoon tijdelijk van het gebruik van deze algemene vergunning uitgesloten worden.
§ 9. Inwerkingtreding
19. Deze algemene vergunning treedt in werking op 30 juni 2012.
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 tot uitvoering van het
Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,
K. PEETERS

