“Gevoelige goederen” = de defensiegerelateerde producten die zijn opgenomen in het VN-register voor Conventionele Wapens, als vervat in resoluties 43/36L en 58/54 van de Algemene
Vergadering van de VN, met inbegrip van de goederen die zijn opgenomen in de optionele categorieën over kleine en lichte wapens.
DEEL 1: CONVENTIONELE WAPENS
I.

gevechtstanks
Gepantserde wiel- of rupsgevechtsvoertuigen met eigen aandrijving die over een hoge terreinmobiliteit en een uitstekende zelfbescherming beschikken. Ze wegen minstens 16,5 ton in ongeladen
toestand en beschikken over een hoofdvuurwapen met een kaliber van minstens 75 millimeter dat meteen kan worden afgevuurd tegen een hoge mondingssnelheid.

II.

pantsergevechtsvoertuigen
Rups-, semi-rups- of wielvoertuigen met eigen aandrijving, een gepantserde bescherming en terreincapaciteit: (a) ontworpen en uitgerust voor het vervoeren van een sectie bestaande uit vier of meer
infanteristen, of (b) bewapend met een integraal of organisch wapen met een kaliber minstens 12,5 millimeter of een raketlanceerinrichting.

III.

Artilleriesystemen met groot kaliber
Vuurwapens, houwitsers, artilleriestukken die de kenmerken van een vuurwapen of een houwitser combineren, mortieren of meervoudige raketlanceersystemen die oppervlaktedoelen kunnen aanvallen
met hoofdzakelijk indirecte vuurkracht en met een kaliber van 75 millimeter en meer.

IV.

gevechtsvliegtuigen
Vliegtuigen met vaste of met geometrisch variabele vleugels, ontworpen, uitgerust of gewijzigd voor het aanvallen van doelen met geleide projectielen, niet-geleide raketten, bommen, vuurwapens,
kanonnen of andere vernietigingswapens. Hiertoe behoren ook de modellen van deze vliegtuigen die gebruikt worden voor gespecialiseerde elektronische oorlogsvoering, het afweren van luchtafweer
of verkenningsmissies. De term "gevechtsvliegtuig" geldt niet voor vliegtuigen die overwegend voor de opleiding worden gebruikt, tenzij ze ontworpen, uitgerust of gewijzigd zijn zoals hierboven
beschreven.

V.

aanvalshelikopters
Vliegtuigen met roterende vleugels ontworpen, uitgerust of gewijzigd voor het aanvallen van doelen met behulp van geleide of niet-geleide anti-tank-, lucht-grond-, lucht-onderwater- of luchtluchtwapens en voorzien van een geïntegreerd afvuur- en richtsysteem voor deze wapens. Hieronder vallen ook de modellen van deze vliegtuigen die worden ingezet voor gespecialiseerde
verkenningsvluchten of elektronische oorlogsvoering.

VI.

oorlogsschepen
Vaartuigen of onderzeeërs bewapend en uitgerust voor militair gebruik met een standaard waterverplaatsing van 500 ton of meer, alsook vaartuigen of onderzeeërs met een standaard
waterverplaatsing van minder dan 500 ton die uitgerust zijn voor het lanceren van raketten met een bereik van minstens 25 kilometer of torpedo's met een gelijkaardig bereik.

VII.

raketten en raketlanceerinrichtingen
(a)
Geleide of niet-geleide raketten, ballistische of kruisraketten geschikt voor oorlogskoppen of vernietigingswapens met een bereik van minstens 25 kilometer, en alle middelen specifiek
ontworpen of gewijzigd voor het lanceren van dergelijke projectielen of raketten, indien ze niet vermeld werden in de categorieën I tot en met VI. In het kader van dit register omvat deze subcategorie
ook de op afstand gestuurde voertuigen die geschikt zijn voor projectielen zoals hierboven gedefinieerd, met uitzondering van de grond-luchtraketten;
(b)

Draagbare luchtverdedigingssystemen (MANPADS).

DEEL 2: KLEINE EN LICHTE WAPENS
I.

Wapens met gladde loop met een kaliber van minder dan 20 mm, andere wapens en machinegeweren met een kaliber van 12,7 mm (kaliber 0,50 inch) of minder, als vermeld in
productcategorie 1a-c van de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, met uitzondering van “civiele vuurwapens” als vermeld in artikel 2, 4°, van het
Wapenhandeldecreet.

II.

Wapens met gladde loop met een kaliber van 20 mm of meer, andere wapens met een kaliber groter dan 12,7 mm (kaliber 0,50 inch), werpers, als vermeld in productcategorie
2a van de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen.

