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Rapport met betrekking tot Gegunde Invoer
Periode : van 01/01/2008 tot en met 31/01/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:

Invoer van Duitsland naar België

Bedrag (€)
16

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
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren

particulier

400,00

ML01a

- Karabijnen

3

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

ML01

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren

particulier

400,00

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

handelaar

50.000,00

handelaar

10.000,00

ML01a

- Machinegeweren
6

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
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
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Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

12

ML23

13

ML26

Ordehandhavingsmateriaal

handelaar

14

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

15

ML06

Voertuigen en onderdelen

andere

ML06a
16

ML23

particulier

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel
674,00
overheid

5.000,00
120,00
190.060,00

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

113,00
Subtotaal (€) :

258.757,00
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Aantal vergunningen:

Invoer van Israël naar België

1

ML15

ML15a

Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor
tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en
toebehoren
opnameapparatuur en beeldverwerkingsapparatuur

5

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

23.751,89

Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en
defensie gerelateerde industrie
waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controleen uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor
tegenmaatregelen
Wapenvizieren, computers gebezigd bij bombardementen, geschutrichtapparaten en boordbesturingssystemen voor wapens

krijgsmacht

6.700.000,06

Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en
defensie gerelateerde industrie
waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controleen uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor
tegenmaatregelen
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

krijgsmacht

Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en
defensie gerelateerde industrie
waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controleen uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor
tegenmaatregelen
Wapenvizieren, computers gebezigd bij bombardementen, geschutrichtapparaten en boordbesturingssystemen voor wapens

krijgsmacht

2.306.071,00

Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en
defensie gerelateerde industrie
waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controleen uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor
tegenmaatregelen
Wapenvizieren, computers gebezigd bij bombardementen, geschutrichtapparaten en boordbesturingssystemen voor wapens

krijgsmacht

13.472.671,17

Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en
defensie gerelateerde industrie
waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controleen uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor
tegenmaatregelen
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

krijgsmacht

Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor
tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en
toebehoren
infrarood- en warmtebeeldapparatuur

krijgsmacht

- Beeldverwerkingsapparatuur
2

ML05

ML05a
ML05

ML05b
3

ML05

4

ML05

ML05a

ML05a
ML05

ML05b
5

ML15

ML15d

defensie gerelateerde industrie

147.759,74

- Warmtebeeldapparatuur
Subtotaal (€) :

22.650.253,86
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Aantal vergunningen:

Invoer van Italië naar België

2

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
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren

handelaar

0,00

ML01a

- Geweren
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Invoer van Kroatië naar België

1

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren

905,00
1

particulier

1.500,00

- Pistolen
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Invoer van Verenigde Staten naar België

1

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

2

ML05

Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en
Nederland
defensie gerelateerde industrie
waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controleen uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor
tegenmaatregelen
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

ML05b
3

ML01
ML01d

particulier

1.500,00
5

0,00
krijgsmacht

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
particulier
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

199.385,60

120,00

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
4

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
particulier
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

704,65

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
5

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

446,67
Subtotaal (€) :

200.656,92
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Aantal vergunningen:

Invoer van Zwitserland naar België

1

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren

5

particulier

300,00

handelaar

5.497,46

- Pistolen
2

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
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
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Invoer : 34 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 23.118.070,24

5.997,46
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Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer
Periode : van 01/01/2008 tot en met 31/01/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Australië

1

ML15

ML15c
2

ML24

Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor
tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en
toebehoren
beeldversterkerapparatuur

Eindgebruiker

Nieuw-Zeeland

Visualisatieschermen (catch-all)

handelaar

Bedrag (€)
2

industrie

12.658,00

defensie gerelateerde industrie

359.089,64
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Chili

371.747,64
2

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
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Duitsland

1

ML11

ML11a

Elektronische apparatuur die nergens anders in de
gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen is bedoeld,
zoals hieronder en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor
Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik

industrie

84.667,40
5

427.560,00

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
Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik

defensie gerelateerde industrie

3.000.000,00

5

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

61.240,00

ML11a

Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar India

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

2

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

3.511.800,00
2

47.160,00
187.902,00
Subtotaal (€) :

235.062,00
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Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Italië

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

1

defensie gerelateerde industrie

569.000,00
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Noorwegen

1

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

569.000,00
1

particulier

150,00
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Pakistan

1

ML25
ML25a

2

ML25
ML25a

3

ML25
ML25a

4

ML25
ML25a

5

ML25
ML25g

6

ML25
ML25g

7

ML09
ML09a

Overige (catch-all)

150,00
9

krijgsmacht

3.981.909,77

krijgsmacht

38.661,92

Luchthavenverlichting en -afbakening
Overige (catch-all)
Luchthavenverlichting en -afbakening
Overige (catch-all)

industrie

krijgsmacht

24.327,69

industrie

krijgsmacht

25.923,94

Luchthavenverlichting en -afbakening
Overige (catch-all)
Luchthavenverlichting en -afbakening
Overige (catch-all)

krijgsmacht

35.193,86

krijgsmacht

477,40

onderdelen en toebehoren voor vaar-, voer- en luchtvaartuigen
Overige (catch-all)
onderdelen en toebehoren voor vaar-, voer- en luchtvaartuigen
Oorlogsschepen, speciale scheepsuitrusting, toebehoren en
krijgsmacht
onderdelen
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

53.291,94

- Gevechtsvaartuigen of vaartuigen speciaal ontworpen of aangepast voor offensieve actie
ML11

ML11a
8

ML25
ML25g

9

ML25
ML25g

Elektronische apparatuur die nergens anders in de
gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen is bedoeld,
zoals hieronder en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor
Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik

krijgsmacht

Overige (catch-all)

krijgsmacht

7.071,00

krijgsmacht

8.224,20

onderdelen en toebehoren voor vaar-, voer- en luchtvaartuigen
Overige (catch-all)
onderdelen en toebehoren voor vaar-, voer- en luchtvaartuigen
Subtotaal (€) :

4.175.081,72

15 februari 2008
8 van 13

Datum
Pagina

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Roemenië

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

Verenigde Arabische
Emiraten

defensie gerelateerde industrie

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

krijgsmacht

114.096,00

Subtotaal (€) :

114.096,00

Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Turkije

1

1

defensie gerelateerde industrie

26.050,46
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Verenigd Koninkrijk

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

krijgsmacht

2

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

3

ML25

Overige (catch-all)

krijgsmacht

ML25a

26.050,46
5

91.485,80
krijgsmacht

14.600,00
61.092,82

Luchthavenverlichting en -afbakening

4

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

industrie

5

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

industrie

365.659,96
61.200,00
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Verenigde Staten

1

ML15

ML15d

Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor
tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en
toebehoren
infrarood- en warmtebeeldapparatuur

594.038,58
1

defensie gerelateerde industrie

519.400,00

- Warmtebeeldapparatuur
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Zuid-Korea

519.400,00
3

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

industrie

krijgsmacht

99.960,00

2

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

47.678,40

3

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

28.772,00

Subtotaal (€) :

176.410,40
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Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Zweden

1

ML15

ML15c
2

ML24

Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor
tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en
toebehoren
beeldversterkerapparatuur

krijgsmacht

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

9.260,55

34.200,00
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Uitvoer : 35 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 10.420.964,75

2

43.460,55
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Rapport met betrekking tot Gegunde Doorvoer
Periode : van 01/01/2008 tot en met 31/01/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Aantal vergunningen:

Doorvoer van Duitsland naar Democratische Republiek Congo

1

ML26

Ordehandhavingsmateriaal

Eindgebruiker

Bedrag (€)
1

internationale organisatie

38.955,00
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Doorvoer van Tsjechië naar Egypte

1

ML03
ML03a

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12

38.955,00
2

overheid

1.915.475,00

overheid

380.200,00

- Munitie voor wapens genoemd in ML01
2

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Pistolen

Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Doorvoer van Verenigde Staten naar Italië

1

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

industrie

2.295.675,00
1

18.354,85

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Doorvoer : 4 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 2.352.984,85

18.354,85
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Invoer
Periode : van 01/01/2008 tot en met 31/01/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Invoer : 0 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 0,00

Bedrag (€)
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Uitvoer
Periode : van 01/01/2008 tot en met 31/01/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Uitvoer : 0 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 0,00

Bedrag (€)
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Doorvoer
Periode : van 01/01/2008 tot en met 31/01/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Doorvoer : 0 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 0,00

Bedrag (€)
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Rapport met betrekking tot Gegunde Invoer
Periode : van 01/02/2008 tot en met 29/02/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Aantal vergunningen:

Invoer van China naar België

1

ML01
ML01d

Eindgebruiker

Bedrag (€)
1

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

35.000,00

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Invoer van Duitsland naar België

35.000,00
7

1

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

204,00

2

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

806,00

3

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

343,00

4

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

131,00

5

ML06

Voertuigen en onderdelen

defensie gerelateerde industrie

ML06a

2.420,00

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik

6

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

handelaar

0,00

7

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

120,00
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Invoer van Finland naar België

1

ML03
ML03a

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12

handelaar

4.024,00
1

1.500.000,00

- Munitie voor wapens genoemd in ML01
Subtotaal (€) :

1.500.000,00
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Aantal vergunningen:

Invoer van Turkije naar België

2

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
Subtotaal (€) :

10.250,00
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Aantal vergunningen:

Invoer van Verenigde Staten naar België

10

1

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

handelaar

200.000,00

2

ML03

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Ontstekingsinstellingsinrichtingen die speciaal zijn ontworpen voor munitie genoemd in ML03a

handelaar

91.942,80

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12

handelaar

651.261,50

ML03b
3

ML03
ML03a

- Munitie voor wapens genoemd in ML01
4

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

handelaar

15.323,80

5

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

6

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren

particulier

261,67

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen
ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
particulier
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
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

7

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

handelaar

19.154,75

8

ML06

Voertuigen en onderdelen

defensie gerelateerde industrie

81.277,44

defensie gerelateerde industrie

48.311,34

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

9

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen
Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik

10

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen
Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
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Subtotaal (€) :
1.312.113,69
Aantal vergunningen:

Invoer van Zuid-Afrika naar België

1

ML05

ML05b

1

Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en
defensie gerelateerde industrie
waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controleen uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor
tegenmaatregelen
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

118.500,00

Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Invoer van Zuid-Korea naar België

1

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

handelaar

118.500,00
1

7.661,90
Subtotaal (€) :

7.661,90
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Aantal vergunningen:

Invoer van Zwitserland naar België

1

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren

7

handelaar

1.293,52

- Karabijnen
2

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

50,00

3

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

50,00

4

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

50,00

5

ML01

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren

particulier

200,00

particulier

9.969,75

particulier

3.607,33

ML01a

- Geweren
6

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren

7

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Machinegeweren

Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Invoer : 30 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 3.002.770,19

15.220,60
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Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer
Periode : van 01/02/2008 tot en met 29/02/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Argentinië

1

ML15

ML15c

Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor
tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en
toebehoren
beeldversterkerapparatuur

handelaar

ML11

2

Bedrag (€)
1

overheid

450.840,00

Subtotaal (€) :

450.840,00

Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Duitsland

1

Eindgebruiker

6

Elektronische apparatuur die nergens anders in de
gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen is bedoeld,
zoals hieronder en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor
Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik

defensie gerelateerde industrie

3.000.000,00

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

333.120,00

3

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

7.500,00

4

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

9.500,00

5

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

9.916,00

6

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

ML11a

15.000,00
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Frankrijk

1

ML11

ML11a
2

ML11

ML11a

3.375.036,00
2

Elektronische apparatuur die nergens anders in de
gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen is bedoeld,
zoals hieronder en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor
Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik

defensie gerelateerde industrie

63.404,00

Elektronische apparatuur die nergens anders in de
gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen is bedoeld,
zoals hieronder en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor
Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik

defensie gerelateerde industrie

29.866,00

Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Italië

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

93.270,00
1

41.200,00
Subtotaal (€) :

41.200,00
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Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Oostenrijk

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

1

defensie gerelateerde industrie

9.964,00
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Spanje

9.964,00
4

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

2

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

Brazilië

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

113.854,80

3

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

Brazilië

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

15.836,00

4

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

Brazilië

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

52.575,00

Subtotaal (€) :

252.365,80

Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Turkije

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

70.100,00

1

defensie gerelateerde industrie

689.304,00
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Verenigd Koninkrijk

1

ML25

2

ML06

ML25a
ML06a

Overige (catch-all)

689.304,00
6

krijgsmacht

43.006,20

Luchthavenverlichting en -afbakening
Voertuigen en onderdelen

defensie gerelateerde industrie

358.095,20

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

3

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

137.335,00

4

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

37.455,00

5

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

2.862.115,00

6

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

30.540,00
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Verenigde Staten

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

3.468.546,40
1

industrie

34.478.550,00
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Zuid-Korea

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

34.478.550,00
1

krijgsmacht

15.892,80

Subtotaal (€) :

15.892,80
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Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Zweden

1

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

2

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

14.791,76

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

191.547,50

Subtotaal (€) :

206.339,26

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik

2

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

Nederland

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik

Algemeen totaal voor Uitvoer : 26 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 43.081.308,26
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Rapport met betrekking tot Gegunde Doorvoer
Periode : van 01/02/2008 tot en met 29/02/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Aantal vergunningen:

Doorvoer van Duitsland naar Marokko

1

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

overheid

ML10

ML10b

Bedrag (€)
1

krijgsmacht

7.661.900,00

Subtotaal (€) :

7.661.900,00

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

Doorvoer van Frankrijk naar Pakistan

1

Eindgebruiker

Aantal vergunningen:

Vliegtuigen, luchtschepen, luchtvaartuigen voor onbemand
krijgsmacht
gebruik, vliegtuigmotoren, uitrusting voor vliegtuigen,
aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen
andere vliegtuigen en lichter dan luchttoestellen, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik, alsmede speciaal
ontworpen onderdelen daarvoor

1

637.197,16

- Andere vliegtuigen en lichter dan luchttoestellen, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Doorvoer : 2 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 8.299.097,16

637.197,16
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Invoer
Periode : van 01/02/2008 tot en met 29/02/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Invoer : 0 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 0,00

Bedrag (€)

Datum
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Uitvoer
Periode : van 01/02/2008 tot en met 29/02/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Uitvoer : 0 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 0,00

Bedrag (€)

Datum
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Doorvoer
Periode : van 01/02/2008 tot en met 29/02/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Doorvoer : 0 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 0,00

Bedrag (€)
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Rapport met betrekking tot Gegunde Invoer
Periode : van 01/03/2008 tot en met 31/03/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Aantal vergunningen:

Invoer van Duitsland naar België

1

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren

Eindgebruiker

Bedrag (€)
2

particulier

665,00

- Geweren

2

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

ML06

Voertuigen en onderdelen

particulier

ML06a

27.000,00

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Invoer van Frankrijk naar België

1

ML05

ML05a

27.665,00
1

Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en
defensie gerelateerde industrie
waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controleen uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor
tegenmaatregelen
Wapenvizieren, computers gebezigd bij bombardementen, geschutrichtapparaten en boordbesturingssystemen voor wapens

17.814.560,00

Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Invoer van Griekenland naar België

1

ML15

ML15d

Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor
tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en
toebehoren
infrarood- en warmtebeeldapparatuur

defensie gerelateerde industrie

17.814.560,00
1

krijgsmacht

80.500,00

Subtotaal (€) :

80.500,00

- Infraroodbeeldapparatuur
- Warmtebeeldapparatuur
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Aantal vergunningen:

Invoer van Israël naar België

1

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren

handelaar

1

overheid

40.000,00

Subtotaal (€) :

40.000,00

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

Aantal vergunningen:

Invoer van Tsjechië naar België

1

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

2

particulier

15.000,00

handelaar

50.000,00

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

2

ML06
ML06a

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

Subtotaal (€) :

65.000,00
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Aantal vergunningen:

Invoer van Verenigde Staten naar België

1

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren

8

particulier

21.503,12

particulier

4.597,14

- Pistolen
2

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
particulier
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c
- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c

3

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren

handelaar

0,00

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen
4

ML03
ML03a

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12

handelaar

overheid

40.000,00

handelaar

overheid

300.000,00

- Munitie voor wapens genoemd in ML01
5

ML03
ML03a

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

6

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren

particulier

419,80

handelaar

398.418,80

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen
7

ML03
ML03a

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01
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ML01
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Vlaamse Overheid
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Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
particulier
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

524,07

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Invoer : 15 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 18.793.187,93

765.462,93
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Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer
Periode : van 01/03/2008 tot en met 31/03/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Zuid-Afrika

Bedrag (€)
2

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

86.100,00

2

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

29.600,00
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Uitvoer : 2 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 115.700,00

115.700,00

Datum
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Rapport met betrekking tot Gegunde Doorvoer
Periode : van 01/03/2008 tot en met 31/03/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Doorvoer : 0 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 0,00

Bedrag (€)

Datum
Pagina

13 mei 2008
7 van 9

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Rapport met betrekking tot Geweigerde Invoer
Periode : van 01/03/2008 tot en met 31/03/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Invoer : 0 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 0,00

Bedrag (€)

Datum
Pagina
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Uitvoer
Periode : van 01/03/2008 tot en met 31/03/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Uitvoer : 0 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 0,00

Bedrag (€)

13 mei 2008
9 van 9
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Doorvoer
Periode : van 01/03/2008 tot en met 31/03/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Aantal vergunningen:

Doorvoer van Israël naar Nigeria

1

ML26

Ordehandhavingsmateriaal

Eindgebruiker

overheid

1

3.250.000,00
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Doorvoer : 1 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 3.250.000,00

Bedrag (€)

3.250.000,00

9 mei 2008
1 van 15
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Rapport met betrekking tot Gegunde Invoer
Periode : van 01/04/2008 tot en met 30/04/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:

Invoer van Duitsland naar België

Bedrag (€)
8

1

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

354,00

2

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

95,00

3

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

180,00

4

ML06

Voertuigen en onderdelen

handelaar

155.242,98

handelaar

150.759,29

ML06a

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

5

ML06
ML06a

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

6

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

400,00

7

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

366,00

8

ML03

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12

handelaar

18.000,00

ML03a

- Munitie voor wapens genoemd in ML01
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Invoer van Frankrijk naar België

1

ML26

Ordehandhavingsmateriaal

handelaar

1

ML15

ML15c

Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor
tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en
toebehoren
beeldversterkerapparatuur

defensie gerelateerde industrie

1

overheid

15.000,00

Subtotaal (€) :

15.000,00

Aantal vergunningen:

Invoer van Griekenland naar België

325.397,27

1

krijgsmacht

80.500,00

Subtotaal (€) :

80.500,00
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Aantal vergunningen:

Invoer van Hongkong naar België

1

ML26

Ordehandhavingsmateriaal

handelaar

1

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

overheid

35.000,00

Subtotaal (€) :

35.000,00

Aantal vergunningen:

Invoer van Italië naar België

defensie gerelateerde industrie

1

1

krijgsmacht

9.687.374,04

Subtotaal (€) :

9.687.374,04

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik

Aantal vergunningen:

Invoer van Verenigd Koninkrijk naar België

1

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren

handelaar

overheid

handelaar

overheid

1

40.000,00

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen
ML03
ML03a

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

Subtotaal (€) :

40.000,00
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Aantal vergunningen:

Invoer van Verenigde Staten naar België

1

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren

26

particulier

139,69

particulier

114,16

particulier

78,15

particulier

774,62

658,92

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen
2

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

3

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

4

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

5

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

andere

6

ML03

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12

handelaar

ML03a

38.309,50

- Munitie voor wapens genoemd in ML01
7

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren

handelaar

overheid

115.000,00

handelaar

overheid

8.500,00

overheid

38.309,50

- Machinepistolen
8

ML26

Ordehandhavingsmateriaal

9

ML01

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

ML01d

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
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handelaar

overheid

19.154,75

- Munitie voor wapens genoemd in ML01
11

ML03
ML03a

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12

handelaar

38.309,50

handelaar

100.000,00

handelaar

57.464,25

handelaar

114.928,50

handelaar

191.547,50

handelaar

268.166,50

handelaar

49.802,35

handelaar

268.166,50

- Munitie voor wapens genoemd in ML01
12

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Revolvers
- Pistolen

13

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Karabijnen

14

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Karabijnen

15

ML03
ML03a

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

16

ML03
ML03a

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

17

ML03
ML03a

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

18

ML03
ML03a

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01
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ML01
ML01d
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Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
particulier
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

1.150,82

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
20

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren

particulier

306,48

particulier

108,94

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen
21

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
particulier
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c
- Speciale statieven bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c

ML03
ML03a

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12

particulier

- Munitie voor wapens genoemd in ML01
22

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

defensie gerelateerde industrie

46.565,20

defensie gerelateerde industrie

26.146,23

defensie gerelateerde industrie

514.254,47

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik

23

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen
Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik

24

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen
Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik

25

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
particulier
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c
- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c

153,24
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Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
particulier
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

157,07

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Invoer van Zwitserland naar België

1.898.266,84
6

1

ML26

Ordehandhavingsmateriaal

handelaar

overheid

0,00

2

ML26

Ordehandhavingsmateriaal

handelaar

overheid

50.000,00

3

ML01

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren

handelaar

25.000,00

handelaar

60.000,00

particulier

1.032,82

handelaar

54.000,00

ML01a

- Karabijnen
4

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Pistolen

5

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Pistolen

6

ML03
ML03a

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Invoer : 45 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 12.271.570,97

190.032,82
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Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer
Periode : van 01/04/2008 tot en met 30/04/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Duitsland

Bedrag (€)
5

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

187.000,00

2

ML11

Elektronische apparatuur die nergens anders in de
gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen is bedoeld,
zoals hieronder en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor
Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik

defensie gerelateerde industrie

2.511.812,00

ML11a
3

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

85.000,00

4

ML06

Voertuigen en onderdelen

industrie

36.625,00

industrie

488.988,00

ML06a

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik

5

ML11

ML11a

Elektronische apparatuur die nergens anders in de
gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen is bedoeld,
zoals hieronder en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor
Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik

Subtotaal (€) :

3.309.425,00

9 mei 2008
8 van 15

Datum
Pagina

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Frankrijk

1

ML10

ML10b
2

ML10

ML10b

Vliegtuigen, luchtschepen, luchtvaartuigen voor onbemand
industrie
gebruik, vliegtuigmotoren, uitrusting voor vliegtuigen,
aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen
andere vliegtuigen en lichter dan luchttoestellen, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik, alsmede speciaal
ontworpen onderdelen daarvoor

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

4

ML13

Gepantserde of beschermende apparatuur en onderdelen

handelaar

5

ML25
ML25a

6

ML25
ML25a

4.825,00

Vliegtuigen, luchtschepen, luchtvaartuigen voor onbemand
defensie gerelateerde industrie
gebruik, vliegtuigmotoren, uitrusting voor vliegtuigen,
aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen
andere vliegtuigen en lichter dan luchttoestellen, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik, alsmede speciaal
ontworpen onderdelen daarvoor

3

ML13d

6

15.676,25

krijgsmacht

4.000.000,00
533.000,00

kogelvrije kleding en beschermende kleding welke voldoen aan militaire standaarden of specificaties, of gelijkwaardig, en
speciaal daarvoor ontworpen onderdelen
Overige (catch-all)

krijgsmacht

3.642,65

krijgsmacht

1.789,20

Luchthavenverlichting en -afbakening
Overige (catch-all)
Luchthavenverlichting en -afbakening
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar India

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

4.558.933,10
1

252.869,00
Subtotaal (€) :

252.869,00
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Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Israël

1

ML15

ML15d

Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor
tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en
toebehoren
infrarood- en warmtebeeldapparatuur

3

Griekenland

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

5.734,19

Colombia

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

570.000,00

Turkije

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

34.010,00

Subtotaal (€) :

609.744,19

- Warmtebeeldapparatuur
2

ML25

3

ML15

ML25i

ML15d

Overige (catch-all)
Electronica
Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor
tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en
toebehoren
infrarood- en warmtebeeldapparatuur
- Warmtebeeldapparatuur

Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Pakistan

1

ML25

Overige (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

2

ML25

Overige (catch-all)

krijgsmacht

ML25g

2

238.523,00
2.670,40

onderdelen en toebehoren voor vaar-, voer- en luchtvaartuigen
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Spanje

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

Verenigde Staten

defensie gerelateerde industrie

1

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

Saoedi-Arabië

1

overheid

46.000,00

Subtotaal (€) :

46.000,00

Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Turkije

241.193,40

3

industrie

krijgsmacht

330.396,45

industrie

krijgsmacht

92.743,09

Subtotaal (€) :

449.190,00

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik

2

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

Saoedi-Arabië

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
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Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Verenigd Koninkrijk

3

1

ML25

Overige (catch-all)

krijgsmacht

291.071,00

2

ML25

Overige (catch-all)

krijgsmacht

1.987,42

ML25a
3

ML06
ML06a

Luchthavenverlichting en -afbakening
Voertuigen en onderdelen

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

52.440,00

Subtotaal (€) :

345.498,42

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik

Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Verenigde Staten

1

ML11

ML11a
2

ML24

2

Elektronische apparatuur die nergens anders in de
gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen is bedoeld,
zoals hieronder en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor
Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik

defensie gerelateerde industrie

29.456.566,00

Visualisatieschermen (catch-all)

industrie

16.856.180,00
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Zuid-Korea

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

industrie

1

krijgsmacht

149.940,00

Subtotaal (€) :

149.940,00

Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Zweden

46.312.746,00

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

2

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

2

76.480,00
9.800,00

Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Zwitserland

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

2

ML01

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren

handelaar

ML01a

86.280,00
3

96.000,00
1.200,00

- Revolvers
3

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

krijgsmacht

365.540,05

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Subtotaal (€) :

462.740,05

Datum
Pagina

9 mei 2008
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Algemeen totaal voor Uitvoer : 32 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 56.824.559,16
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Rapport met betrekking tot Gegunde Doorvoer
Periode : van 01/04/2008 tot en met 30/04/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:

Doorvoer van China naar Duitsland

Bedrag (€)
2

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
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Doorvoer van Frankrijk naar Democratische Republiek Congo

1

ML07

ML07d

Chemisch of biologisch toxisch materiaal, stoffen voor
overheid
oproerbeheersing, radioactief materiaal, aanverwante
apparatuur, onderdelen en materialen, zoals hieronder
Stoffen voor oproerbeheersing, chemische stoffen met werkzame bestanddelen en combinaties daarvan

21.990,88
1

234.677,00

- [(2-chloorfenyl)methyleen]propaandinitril, (o-chloorbenzylideenmalononitril (CS) (CAS 2698-41-1)
ML26

Ordehandhavingsmateriaal

overheid
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Doorvoer : 3 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 256.667,88

234.677,00

Datum
Pagina
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Invoer
Periode : van 01/04/2008 tot en met 30/04/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Invoer : 0 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 0,00

Bedrag (€)

Datum
Pagina
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Uitvoer
Periode : van 01/04/2008 tot en met 30/04/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Uitvoer : 0 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 0,00

Bedrag (€)

9 mei 2008
15 van 15

Datum
Pagina

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Rapport met betrekking tot Geweigerde Doorvoer
Periode : van 01/04/2008 tot en met 30/04/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Aantal vergunningen:

Doorvoer van Verenigde Staten naar Ghana

1

ML01
ML01b

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Wapens met gladde loop

Eindgebruiker

handelaar

1

582.323,55

Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Doorvoer : 1 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 582.323,55

Bedrag (€)

582.323,55

Datum
Pagina

13 juni 2008
1 van 11

Rapport met betrekking tot Gegunde Invoer
Periode : van 01/05/2008 tot en met 31/05/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Bestemmeling

Invoer van Brazilië naar België
1

ML03
ML03a

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:

Bedrag (€)
1
15.000,00

handelaar

15.000,00

Subtotaal (€) :
Invoer van China naar België
1

ML01
ML01d

Aantal vergunningen:

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

3
38.309,50

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
2

ML01
ML01a

3

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

38.309,50

handelaar

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

11.492,85

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
Subtotaal (€) :

88.111,85

Datum
Pagina
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Invoer van Duitsland naar België

Aantal vergunningen:

17

1

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

260,00

2

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

126,99

3

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

250,00

4

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

225,00

5

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

handelaar

200,00

6

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

667,00

7

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

1.576,00

8

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

1.125,00

9

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

61,50

10

ML26

Ordehandhavingsmateriaal

handelaar

overheid

2.000,00

11

ML26

Ordehandhavingsmateriaal

handelaar

overheid

5.000,00

12

ML26

Ordehandhavingsmateriaal

handelaar

overheid

1.000,00

13

ML26

Ordehandhavingsmateriaal

handelaar

overheid

4.000,00

14

ML26

Ordehandhavingsmateriaal

handelaar

overheid

4.000,00

15

ML26

Ordehandhavingsmateriaal

handelaar

overheid

4.000,00

16

ML26

Ordehandhavingsmateriaal

handelaar

overheid

1.000,00

17

ML06

Voertuigen en onderdelen

handelaar

ML06a

408.400,00

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Subtotaal (€) :

433.891,49

Datum
Pagina
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Invoer van Hongkong naar België
1

ML01
ML01d

Aantal vergunningen:

1

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
particulier
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

48,26

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
Subtotaal (€) :
Invoer van Italië naar België
1

ML06
ML06a

2

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

Aantal vergunningen:

48,26
2

handelaar

krijgsmacht

29.302.075,00

handelaar

krijgsmacht

1.037.500,00

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Voertuigen en onderdelen
Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
30.339.575,00

Subtotaal (€) :
Invoer van Turkije naar België
1

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

Aantal vergunningen:

1
20.000,00

handelaar
Subtotaal (€) :

20.000,00

Datum
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Invoer van Verenigde Staten naar België
1

handelaar

19.154,75

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren
- Karabijnen

handelaar

19.154,75

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

handelaar

ML01

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Machinegeweren

handelaar

19.154,75

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

handelaar

7.661,90

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

handelaar

60.145,92

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

268.166,50

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

114.928,50

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

handelaar

19.154,75

ML01
ML01a

3

ML01a

4

ML01
ML01a

5

ML01
ML01a

6

ML03
ML03a

7

ML03
ML03a

8

18

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Revolvers
- Pistolen

ML01
ML01a

2

Aantal vergunningen:

ML01
ML01a

Datum
Pagina
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ML01
ML01d
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Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
particulier
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

1.291,80

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
10

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
particulier
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

1.291,80

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
11

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
particulier
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

1.291,80

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
12

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
particulier
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

1.291,80

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
13

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
particulier
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

1.291,80

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
14

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

15

ML01

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

ML01d

particulier

754,70
15.323,80

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
16

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c
- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c

114.928,50

Datum
Pagina
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Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

114.928,50

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
18

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

766,19

particulier

780.682,51

Subtotaal (€) :
Invoer van Zwitserland naar België

Aantal vergunningen:

7

1

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

50,00

2

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

100,00

3

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

50,00

4

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

50,00

5

ML01

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Pistolen

particulier

100,00

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren

particulier

200,00

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren

particulier

200,00

ML01a

6

ML01
ML01a

7

ML01
ML01a

Subtotaal (€) :
Algemeen totaal voor Invoer : 50 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 31.678.059,11

750,00

Datum
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13 juni 2008
7 van 11

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer
Periode : van 01/05/2008 tot en met 31/05/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Bestemmeling

Uitvoer van België naar Verenigde Staten
1

ML15

ML15d

Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen
en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren

Aantal vergunningen:
defensie gerelateerde industrie

ML15

ML15c

Bedrag (€)
1

overheid

479.738,38

Subtotaal (€) :

479.738,38

infrarood- en warmtebeeldapparatuur
- Warmtebeeldapparatuur

Uitvoer van België naar Zweden
1

Eindgebruiker

Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen
en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren

Aantal vergunningen:

1
3.759,76

krijgsmacht

beeldversterkerapparatuur
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Uitvoer : 2 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 483.498,14

3.759,76

Datum
Pagina
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Rapport met betrekking tot Gegunde Doorvoer
Periode : van 01/05/2008 tot en met 31/05/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Bestemmeling

Doorvoer van Zwitserland naar Jordanië
1

ML02

ML02a

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:

Wapens met gladde loop met een kaliber >= 20 mm en
krijgsmacht
machinegeweren met een kaliber > 12,7 mm, werpers en
toebehoren
Kanonnen, houwitsers, vuurmonden, mortieren, antitankwapens, projectielwerpers en raketlanceerinrichtingen, militaire
vlammenwerpers, terugstootloze vuurmonden en signatuurreductietoestellen daarvoor

Bedrag (€)
1
747.007,80

- Kanonnen
Subtotaal (€) :
Algemeen totaal voor Doorvoer : 1 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 747.007,80

747.007,80

Datum
Pagina
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Invoer
Periode : van 01/05/2008 tot en met 31/05/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Invoer : 0 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 0,00

Bedrag (€)

Datum
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Uitvoer
Periode : van 01/05/2008 tot en met 31/05/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Uitvoer : 0 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 0,00

Bedrag (€)

Datum
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Doorvoer
Periode : van 01/05/2008 tot en met 31/05/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Vlaamse Overheid
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Eindgebruiker
Aantal vergunningen:
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Doorvoer : 0 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 0,00

Bedrag (€)

Datum
Pagina

14 juli 2008
1 van 20

Rapport met betrekking tot Gegunde Invoer
Periode : van 01/06/2008 tot en met 30/06/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Invoer van Brazilië naar België
1

ML03
ML03a

2

ML03
ML03a

3

ML03
ML03a

4

ML03
ML03a

5

ML03
ML03a

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:

Bedrag (€)
5

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

200.000,00

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

70.000,00

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

100.000,00

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

100.000,00

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

300.000,00

770.000,00

Subtotaal (€) :
Invoer van Canada naar België
1

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren

Aantal vergunningen:

1
38.309,50

handelaar

Subtotaal (€) :

38.309,50

Datum
Pagina

14 juli 2008
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Invoer van China naar België
1

ML01
ML01d

Aantal vergunningen:

4

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

26.816,65

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
2

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

84.280,90

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
3

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

6.129,52

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
4

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

26.816,65

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
Subtotaal (€) :
Invoer van Denemarken naar België

Aantal vergunningen:

144.043,72
2

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
Subtotaal (€) :

720,00

Datum
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Invoer van Duitsland naar België

Aantal vergunningen:

17

1

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

2.020,00

2

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

212,99

3

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

80,50

4

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

200,00

5

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

99,00

6

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

76,00

7

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

109,00

8

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

95,00

9

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

281,00

10

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

259,00

11

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

277,00

12

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

800,00

13

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

120,00

14

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

250,00

15

ML06

Voertuigen en onderdelen

handelaar

148.350,00

industrie

84.600,00

ML06a

16

ML06
ML06a

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

Datum
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Voertuigen en onderdelen
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52.380,00

industrie

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
290.209,49

Subtotaal (€) :
Invoer van Frankrijk naar België
1

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Karabijnen

Aantal vergunningen:

1
20.000,00

handelaar

20.000,00

Subtotaal (€) :
Invoer van Israël naar België
1

ML05

ML05b

Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en
waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controle- en
uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen

Aantal vergunningen:
defensie gerelateerde industrie

1

krijgsmacht

114.775,26

Subtotaal (€) :

114.775,26

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

Datum
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Invoer van Italië naar België
1

ML06
ML06a

2

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

Aantal vergunningen:
handelaar

krijgsmacht

7.153.380,00

handelaar

krijgsmacht

50.547,54

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Voertuigen en onderdelen
Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik

3

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

4

ML02

Wapens met gladde loop met een kaliber >= 20 mm en
industrie
machinegeweren met een kaliber > 12,7 mm, werpers en
toebehoren
Kanonnen, houwitsers, vuurmonden, mortieren, antitankwapens, projectielwerpers en raketlanceerinrichtingen, militaire
vlammenwerpers, terugstootloze vuurmonden en signatuurreductietoestellen daarvoor

ML02a

4

2.000,00

handelaar

90.000,00

- Houwitsers
ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

industrie

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Subtotaal (€) :

Invoer van Oostenrijk naar België
1

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

Aantal vergunningen:

7.295.927,54
1
120,00

particulier
Subtotaal (€) :

Invoer van Turkije naar België

Aantal vergunningen:

120,00
3

1

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

handelaar

20.000,00

2

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

handelaar

15.323,80

3

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

handelaar

10.000,00
Subtotaal (€) :

45.323,80

Datum
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Invoer van Verenigd Koninkrijk naar België
1

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Machinepistolen

Aantal vergunningen:
handelaar

1

overheid

160.000,00

Subtotaal (€) :

160.000,00

Datum
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Invoer van Verenigde Staten naar België
1

ML01
ML01a

2

ML01
ML01a

3

ML03
ML03a

4

ML01
ML01d

Aantal vergunningen:

27

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren

handelaar

38.309,50

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren

handelaar

38.309,50

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

76.619,00

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

38.309,50

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
5

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

84.280,90

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
6

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

11.492,85

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
7

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c
- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c

38.309,50

Datum
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Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

11.492,85

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
9

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

7.661,90

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
10

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

15.323,80

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
11

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

38.309,50

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
12

ML03
ML03a

13

ML03
ML03a

14

ML01
ML01d

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

76.619,00

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

38.309,50

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c
- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c

15.323,80

Datum
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Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

4.597,14

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
16

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

17

ML01

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

ML01d

handelaar

7.661,90
4.597,14

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
18

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

handelaar

200.000,00

19

ML03

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

200.000,00

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

500.000,00

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

100.000,00

ML03a

20

ML03
ML03a

21

ML03
ML03a

22

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

15.323,80

- Speciale statieven bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
23

ML01
ML01d

particulier
Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c
- Klemmen bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c

480,22

Datum
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Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

particulier

117,99

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

153.238,00

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

particulier

268,17

Voertuigen en onderdelen

defensie gerelateerde industrie

8.841,88

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
1.723.797,34

Subtotaal (€) :
Invoer van Zuid-Afrika naar België
1

ML05

ML05b

Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en
waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controle- en
uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen

Aantal vergunningen:
defensie gerelateerde industrie

1

krijgsmacht

9.500,00

Subtotaal (€) :

9.500,00

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
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Invoer van Zwitserland naar België
1

ML01
ML01a

2

ML01
ML01a

3

ML01
ML01a

4

ML01
ML01a

5

ML01
ML01a

6

ML01
ML01a

Aantal vergunningen:

12

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren
- Karabijnen
- Machinegeweren

handelaar

38.805,60

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren

handelaar

29.104,20

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren

handelaar

29.104,20

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren

handelaar

12.935,20

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

handelaar

3.880,56

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren

handelaar

12.935,20

7

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

250,00

8

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

handelaar

370,00

9

ML01

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Machinegeweren

particulier

800,00

Ordehandhavingsmateriaal

handelaar

ML01a

10

ML26

overheid

12.000,00

Datum
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12
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Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Karabijnen

particulier

400,00

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Revolvers
- Pistolen

handelaar

32.338,00

Subtotaal (€) :
Algemeen totaal voor Invoer : 80 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 10.785.649,61

172.922,96
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Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer
Periode : van 01/06/2008 tot en met 30/06/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Bestemmeling

Uitvoer van België naar Chili
1

ML15

ML15c

Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen
en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:

Bedrag (€)
1
97.497,67

krijgsmacht

beeldversterkerapparatuur
97.497,67

Subtotaal (€) :
Uitvoer van België naar Duitsland
1

ML11

ML11a

Elektronische apparatuur die nergens anders in de
gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen is bedoeld,
zoals hieronder en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor

Aantal vergunningen:

8

defensie gerelateerde industrie

43.359,00

Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik

2

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

19.000,00

3

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

114.000,00

4

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

60.000,00

5

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

66.600,00

6

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

15.000,00

7

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

defensie gerelateerde industrie

20.000.000,00

ML11a
8

ML11

ML11a

Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik
Elektronische apparatuur die nergens anders in de
gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen is bedoeld,
zoals hieronder en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor
Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik
23.317.959,00

Subtotaal (€) :
Uitvoer van België naar Frankrijk
1

ML25
ML25a

2

ML24

Overige (catch-all)

Aantal vergunningen:

2
55.745,90

krijgsmacht

Luchthavenverlichting en -afbakening
Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht
Subtotaal (€) :

88.878,04
144.623,94

Datum
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Uitvoer van België naar India

Aantal vergunningen:

3

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

12.587,00

2

ML05

Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en
waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controle- en
uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

124.544,00

3

ML24

ML05a

Wapenvizieren, computers gebezigd bij bombardementen, geschutrichtapparaten en boordbesturingssystemen voor wapens
Visualisatieschermen (catch-all)

256.269,42

defensie gerelateerde industrie
Subtotaal (€) :

Uitvoer van België naar Israël
1

ML15

ML15b
2

ML15

ML15b

3

ML15

ML15b

4

ML15

ML15b

Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen
en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren

Aantal vergunningen:
Slovenië

393.400,42
4

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

283.800,00

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

72.600,00

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

33.000,00

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

19.800,00

camera's, fotografische apparatuur en apparatuur voor het bewerken van films
- camera's
Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen
en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren

Roemenië

camera's, fotografische apparatuur en apparatuur voor het bewerken van films
- camera's
Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen
en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren

Slovenië

camera's, fotografische apparatuur en apparatuur voor het bewerken van films
- camera's
Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen
en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren

Portugal

camera's, fotografische apparatuur en apparatuur voor het bewerken van films
- camera's
Subtotaal (€) :

409.200,00

Datum
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Uitvoer van België naar Italië

Aantal vergunningen:

4

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

30.000,00

2

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

industrie

overheid

70.000,00

3

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

industrie

krijgsmacht

38.100,00

4

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

30.000,00

Ecuador

Subtotaal (€) :
Uitvoer van België naar Malawi
1

ML25
ML25a

Aantal vergunningen:

Overige (catch-all)

168.100,00
1
210.824,15

krijgsmacht

Luchthavenverlichting en -afbakening
210.824,15

Subtotaal (€) :
Uitvoer van België naar Maleisië
1

ML05

ML05b

Aantal vergunningen:

Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en
waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controle- en
uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen

1
2.418.240,00

krijgsmacht

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
1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

Aantal vergunningen:
Spanje

defensie gerelateerde industrie

Uitvoer van België naar Pakistan
1

ML09
ML09c

1

krijgsmacht

41.760,00

Subtotaal (€) :

41.760,00

Aantal vergunningen:

1

Oorlogsschepen, speciale scheepsuitrusting, toebehoren en
krijgsmacht
onderdelen
Toestellen voor opsporing onder water, speciaal ontworpen voor militair gebruik, en besturingsapparaten daarvoor

724.780,00

724.780,00

Subtotaal (€) :
Uitvoer van België naar Saoedi-Arabië
1

ML25
ML25a

Overige (catch-all)

Aantal vergunningen:
industrie

1

krijgsmacht

451.717,97

Subtotaal (€) :

451.717,97

Luchthavenverlichting en -afbakening

Datum
Pagina

14 juli 2008
16 van 20

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Uitvoer van België naar Singapore

Aantal vergunningen:

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

industrie

2

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

industrie

2
459.714,00
1.406.724,84

Subtotaal (€) :
Uitvoer van België naar Thailand
1

ML24

Aantal vergunningen:

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

Uitvoer van België naar Turkije
1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

2

ML06

Voertuigen en onderdelen

ML06a

1

krijgsmacht

9.810,00

Subtotaal (€) :

9.810,00

Aantal vergunningen:
Maleisië

1.866.438,84

2

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

4.973.991,00

industrie

krijgsmacht

176.517,92

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
5.150.508,92

Subtotaal (€) :
Uitvoer van België naar Verenigd Koninkrijk

Aantal vergunningen:

3

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

6.165,00

2

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

1.025.611,86

3

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

8.800,00

Subtotaal (€) :
Uitvoer van België naar Verenigde Staten
1

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

Aantal vergunningen:

1.040.576,86
1
174.640,75

krijgsmacht

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
174.640,75

Subtotaal (€) :
Uitvoer van België naar Zwitserland

Aantal vergunningen:

2

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

industrie

krijgsmacht

162.983,52

2

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

industrie

krijgsmacht

397.136,51

Subtotaal (€) :

560.120,03

Algemeen totaal voor Uitvoer : 38 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 37.180.198,55

Datum
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Rapport met betrekking tot Gegunde Doorvoer
Periode : van 01/06/2008 tot en met 30/06/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Bestemmeling

Eindgebruiker

Doorvoer van Bulgarije naar Honduras
1

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Machinegeweren

Aantal vergunningen:

Bedrag (€)
1
996.047,00

overheid

996.047,00

Subtotaal (€) :
Doorvoer van Verenigde Staten naar Frankrijk
1

ML02

ML02a
ML05

ML05a
ML10

ML10a
ML10

ML10b

Aantal vergunningen:

Wapens met gladde loop met een kaliber >= 20 mm en
andere
machinegeweren met een kaliber > 12,7 mm, werpers en
toebehoren
Kanonnen, houwitsers, vuurmonden, mortieren, antitankwapens, projectielwerpers en raketlanceerinrichtingen, militaire
vlammenwerpers, terugstootloze vuurmonden en signatuurreductietoestellen daarvoor
Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en
waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controle- en
uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen

1
27.422,07

andere

Wapenvizieren, computers gebezigd bij bombardementen, geschutrichtapparaten en boordbesturingssystemen voor wapens
Vliegtuigen, luchtschepen, luchtvaartuigen voor onbemand
gebruik, vliegtuigmotoren, uitrusting voor vliegtuigen,
aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen

andere

Gevechts-vliegtuigen en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor
Vliegtuigen, luchtschepen, luchtvaartuigen voor onbemand
andere
gebruik, vliegtuigmotoren, uitrusting voor vliegtuigen,
aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen
andere vliegtuigen en lichter dan luchttoestellen, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik, alsmede speciaal ontworpen
onderdelen daarvoor
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Doorvoer : 2 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 1.023.469,07

27.422,07

Datum
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Invoer
Periode : van 01/06/2008 tot en met 30/06/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Invoer van Verenigde Staten naar België
1

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:

1
536,33

particulier

Subtotaal (€) :
Algemeen totaal voor Invoer : 1 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 536,33

Bedrag (€)

536,33

Datum
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Uitvoer
Periode : van 01/06/2008 tot en met 30/06/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Bestemmeling

Uitvoer van België naar Israël
1

ML06
ML06a

2

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:

Bedrag (€)
2

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

23.565,13

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

32.991,18

Subtotaal (€) :

56.556,31

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Voertuigen en onderdelen
Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik

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 01/06/2008 tot en met 30/06/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Vlaamse Overheid
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Eindgebruiker
Aantal vergunningen:
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Doorvoer : 0 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 0,00

Bedrag (€)

Datum
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Rapport met betrekking tot Gegunde Invoer
Periode : van 01/07/2008 tot en met 31/08/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Bestemmeling

Invoer van Canada naar België
1

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:

Bedrag (€)
1
6.510,00

handelaar

6.510,00

Subtotaal (€) :
Invoer van China naar België
1

ML01
ML01d

Aantal vergunningen:

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
particulier
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

1
135,27

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
Subtotaal (€) :

135,27

Datum
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Invoer van Duitsland naar België

Aantal vergunningen:

37

1

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

645,00

2

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

349,00

3

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

125,00

4

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

340,00

5

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

200,00

6

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

992,99

7

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

457,00

8

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

188,00

9

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

259,00

10

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

180,00

11

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

120,00

12

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

125,00

13

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

188,00

14

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

700,00

15

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

handelaar

3.940,00

16

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

handelaar

0,00

17

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

handelaar

0,00

18

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

handelaar

1.000,00

19

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

995,00

Datum
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ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen
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industrie

35.000,00

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik

21

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

180,00

22

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

250,00

23

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

180,00

24

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

180,00

25

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

106,44

26

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

357,00

27

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

660,00

28

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

800,00

29

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

120,00

30

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

120,00

31

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

120,00

32

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

handelaar

0,00

33

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

550,00

34

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

475,00

35

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

2.500,00

36

ML06

Voertuigen en onderdelen

defensie gerelateerde industrie

1.600,00

ML06a
37

ML23

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

507,00

Datum
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Subtotaal (€) :
54.509,43

Invoer van Frankrijk naar België
1

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

Aantal vergunningen:

1
309.170,00

industrie

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
309.170,00

Subtotaal (€) :
Invoer van Kroatië naar België
1

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Pistolen

Aantal vergunningen:

1
1.500,00

handelaar

1.500,00

Subtotaal (€) :
Invoer van Verenigd Koninkrijk naar België
1

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

Aantal vergunningen:

1
726.485,76

defensie gerelateerde industrie

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Subtotaal (€) :

726.485,76

Datum
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Invoer van Verenigde Staten naar België
1

ML03
ML03a

2

ML01
ML01a

3

ML01
ML01d

Aantal vergunningen:

23

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

11.492,85

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Revolvers
- Pistolen

handelaar

114.928,50

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
handelaar
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

84.280,90

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
4

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Pistolen

particulier

57.770,73

5

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

2.001,82

6

ML01

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

particulier

63,99

Voertuigen en onderdelen

defensie gerelateerde industrie

7.323,75

defensie gerelateerde industrie

82.318,95

defensie gerelateerde industrie

19.679,73

ML01a

7

ML06
ML06a

8

ML06
ML06a

9

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Voertuigen en onderdelen
Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Voertuigen en onderdelen
Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik

Datum
Pagina
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ML01
ML01d
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Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
particulier
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

227,85

- Speciale statieven bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
- Klemmen bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
11

ML03
ML03a

12

ML03
ML03a

13

ML06
ML06a

14

ML01
ML01a

15

ML01
ML01a

16

ML06
ML06a

17

ML06
ML06a

18

ML01
ML01a

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

976,50

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

976,50

Voertuigen en onderdelen

defensie gerelateerde industrie

112.297,50

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

handelaar

6.510,00

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

handelaar

6.510,00

Voertuigen en onderdelen

defensie gerelateerde industrie

164.637,90

defensie gerelateerde industrie

104.680,80

handelaar

227.850,00

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Voertuigen en onderdelen
Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

Datum
Pagina
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Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

162.750,00

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

162.750,00

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

handelaar

ML01

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

handelaar

1.302,00

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

particulier

67,42

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

651,00

ML03
ML03a

20

ML03
ML03a

21

ML01a

22

ML01
ML01a

23
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ML03
ML03a

1.332.048,69

Subtotaal (€) :
Invoer van Zuid-Korea naar België
1

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

Aantal vergunningen:

1
36.970,29

defensie gerelateerde industrie

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Subtotaal (€) :

36.970,29

Datum
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Invoer van Zwitserland naar België

Aantal vergunningen:

6

1

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

280,00

2

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

1.400,00

3

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

1.034,00

4

ML01

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Pistolen

particulier

1.550,00

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren

particulier

500,00

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

698,50

ML01a

5

ML01
ML01a

6

ML23

Subtotaal (€) :
Algemeen totaal voor Invoer : 72 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 2.472.791,94

5.462,50

Datum
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Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer
Periode : van 01/07/2008 tot en met 31/08/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Bestemmeling

Uitvoer van België naar Chili
1

ML15

ML15c

Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen
en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:

Bedrag (€)
1
132.647,76

krijgsmacht

beeldversterkerapparatuur
132.647,76

Subtotaal (€) :
Uitvoer van België naar Colombia
1

ML25
ML25a

Overige (catch-all)

Aantal vergunningen:

1
33.301,77

krijgsmacht

Luchthavenverlichting en -afbakening
33.301,77

Subtotaal (€) :
Uitvoer van België naar Duitsland
1

ML15

ML15c

Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen
en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren

Aantal vergunningen:

5
7.100,00

particulier

beeldversterkerapparatuur

2

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

127.500,00

3

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

127.500,00

4

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

11.100,00

5

ML06

Voertuigen en onderdelen

defensie gerelateerde industrie

18.330,00

ML06a

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Subtotaal (€) :

291.530,00

Datum
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Uitvoer van België naar Frankrijk
1

ML15

ML15c
2

ML25

3

ML11

ML25a

ML11a
4

ML11

ML11a
5

ML25
ML25a

Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen
en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren

Aantal vergunningen:

10

defensie gerelateerde industrie

6.033,00

krijgsmacht

2.662,36

defensie gerelateerde industrie

3.600,00

defensie gerelateerde industrie

82.340,00

beeldversterkerapparatuur
Overige (catch-all)
Luchthavenverlichting en -afbakening
Elektronische apparatuur die nergens anders in de
gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen is bedoeld,
zoals hieronder en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor
Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik
Elektronische apparatuur die nergens anders in de
gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen is bedoeld,
zoals hieronder en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor
Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik
Overige (catch-all)

5.719,74

krijgsmacht

Luchthavenverlichting en -afbakening

6

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

6.220.000,00

7

ML10

Vliegtuigen, luchtschepen, luchtvaartuigen voor onbemand
gebruik, vliegtuigmotoren, uitrusting voor vliegtuigen,
aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen

defensie gerelateerde industrie

77.937,72

ML10d
8

ML10

ML10d

vliegtuigmotoren, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor
Vliegtuigen, luchtschepen, luchtvaartuigen voor onbemand
gebruik, vliegtuigmotoren, uitrusting voor vliegtuigen,
aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen

259.794,57

defensie gerelateerde industrie

vliegtuigmotoren, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor

9

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

376.925,00

10

ML10

Vliegtuigen, luchtschepen, luchtvaartuigen voor onbemand
gebruik, vliegtuigmotoren, uitrusting voor vliegtuigen,
aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen

defensie gerelateerde industrie

15.624,00

ML10d

vliegtuigmotoren, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor
Subtotaal (€) :

7.050.636,39

Datum
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Uitvoer van België naar India

Aantal vergunningen:

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

2

ML05

Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en
waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controle- en
uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen

defensie gerelateerde industrie

ML05a

ML24

14.433,20
krijgsmacht

10.011.821,00

Subtotaal (€) :

10.026.254,20

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

Uitvoer van België naar Italië
1

2

Visualisatieschermen (catch-all)

Aantal vergunningen:

1
200.000,00

defensie gerelateerde industrie
Subtotaal (€) :

Uitvoer van België naar Noorwegen
1

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Karabijnen

Aantal vergunningen:

200.000,00
1
450,00

particulier

450,00

Subtotaal (€) :
Uitvoer van België naar Senegal
1

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Pistolen

Aantal vergunningen:

1
0,00

particulier

0,00

Subtotaal (€) :
Uitvoer van België naar Slovenië
1

ML15

ML15c

Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen
en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren

Aantal vergunningen:
defensie gerelateerde industrie

1

krijgsmacht

31.246,37

Subtotaal (€) :

31.246,37

beeldversterkerapparatuur

Datum
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Uitvoer van België naar Spanje
1

ML24

2

ML06
ML06a

Aantal vergunningen:

5

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

overheid

17.525,00

Voertuigen en onderdelen

industrie

krijgsmacht

29.225,00

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

3

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

461.664,00

4

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

288.000,00

5

ML06

Voertuigen en onderdelen

industrie

ML06a

36.000,00

krijgsmacht

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
832.414,00

Subtotaal (€) :
Uitvoer van België naar Tsjechië
1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

Aantal vergunningen:
defensie gerelateerde industrie

Uitvoer van België naar Verenigd Koninkrijk
1

ML25
ML25a

2

ML06
ML06a

3

ML10

ML10d

Overige (catch-all)

1

krijgsmacht

384.250,00

Subtotaal (€) :

384.250,00

Aantal vergunningen:

3
16.855,56

krijgsmacht

Luchthavenverlichting en -afbakening
Voertuigen en onderdelen

industrie

10.526,67

krijgsmacht

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Vliegtuigen, luchtschepen, luchtvaartuigen voor onbemand
gebruik, vliegtuigmotoren, uitrusting voor vliegtuigen,
aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen

175.678,86

industrie

vliegtuigmotoren, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor
203.061,09

Subtotaal (€) :
Uitvoer van België naar Verenigde Staten
1

ML11

ML11a

Elektronische apparatuur die nergens anders in de
gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen is bedoeld,
zoals hieronder en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor

Aantal vergunningen:

1
5.256.049,00

defensie gerelateerde industrie

Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik
Subtotaal (€) :

5.256.049,00

Datum
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Uitvoer van België naar Zuid-Afrika
1

ML01
ML01a

Aantal vergunningen:

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren

1
500,00

particulier

500,00

Subtotaal (€) :
Uitvoer van België naar Zuid-Korea

Aantal vergunningen:

2

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

111.249,60

2

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

74.530,00

Subtotaal (€) :
Uitvoer van België naar Zweden
1

ML15

2

ML06

ML15c
ML06a

3

ML06
ML06a

Aantal vergunningen:

Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen
en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren

185.779,60
3
4.813,30

krijgsmacht

beeldversterkerapparatuur
Voertuigen en onderdelen

Nederland

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

721.508,18

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

1.483.609,39

Subtotaal (€) :

2.209.930,87

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Voertuigen en onderdelen

Nederland

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik

Uitvoer van België naar Zwitserland

Aantal vergunningen:

1

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

2

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

Algemeen totaal voor Uitvoer : 41 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 26.961.895,00

2
750,00

krijgsmacht

123.093,95

Subtotaal (€) :

123.843,95

Datum
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Rapport met betrekking tot Gegunde Doorvoer
Periode : van 01/07/2008 tot en met 31/08/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik
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Bestemmeling

Doorvoer van Frankrijk naar Israël
1

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:

Bedrag (€)
1
195.300,00

defensie gerelateerde industrie

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
195.300,00

Subtotaal (€) :
Doorvoer van Tsjechië naar Nigeria
1

ML10

ML10a

Vliegtuigen, luchtschepen, luchtvaartuigen voor onbemand
gebruik, vliegtuigmotoren, uitrusting voor vliegtuigen,
aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen

Aantal vergunningen:

1
1.718.640,00

krijgsmacht

Gevechts-vliegtuigen en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor
- Gevechtsvliegtuigen
1.718.640,00

Subtotaal (€) :
Doorvoer van Verenigde Staten naar Pakistan
1

ML25
ML25a

Overige (catch-all)

Aantal vergunningen:

1
376.400,00

krijgsmacht

Luchthavenverlichting en -afbakening
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Doorvoer : 3 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 2.290.340,00

376.400,00

Datum
Pagina

4 september 2008
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Invoer
Periode : van 01/07/2008 tot en met 31/08/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Invoer : 0 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 0,00

Bedrag (€)

Datum
Pagina

4 september 2008
16 van 17

Rapport met betrekking tot Geweigerde Uitvoer
Periode : van 01/07/2008 tot en met 31/08/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Uitvoer : 0 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 0,00

Bedrag (€)

Datum
Pagina

4 september 2008
17 van 17

Rapport met betrekking tot Geweigerde Doorvoer
Periode : van 01/07/2008 tot en met 31/08/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Doorvoer : 0 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 0,00

Bedrag (€)

Datum
Pagina

13 oktober 2008
1 van 7

Rapport met betrekking tot Gegunde Invoer
Periode : van 01/09/2008 tot en met 30/09/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Invoer van Australië naar België
1

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:

Bedrag (€)
1
585,92

particulier
Subtotaal (€) :

Invoer van Duitsland naar België

Aantal vergunningen:

585,92
4

1

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

1.500,00

2

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

handelaar

500,82

3

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

150,00

4

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

180,00
Subtotaal (€) :

2.330,82

Datum
Pagina

13 oktober 2008
2 van 7

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Invoer van Verenigde Staten naar België
1

ML01
ML01a

2

ML03
ML03a

Aantal vergunningen:

5

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Revolvers
- Pistolen

handelaar

400.000,00

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

handelaar

520.800,00

3

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

618,45

4

ML01

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

particulier

110,67

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Revolvers
- Pistolen

handelaar

65.100,00

ML01a

5

ML01
ML01a

Subtotaal (€) :
Invoer van Zwitserland naar België
1

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren

Aantal vergunningen:

1
70,00

particulier

Subtotaal (€) :
Algemeen totaal voor Invoer : 11 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 989.615,86

986.629,12

70,00

Datum
Pagina

13 oktober 2008
3 van 7

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer
Periode : van 01/09/2008 tot en met 30/09/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Bestemmeling

Uitvoer van België naar Australië
1

ML13
ML13d

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:

Bedrag (€)
1
34.775,60

Gepantserde of beschermende apparatuur en onderdelen
krijgsmacht
kogelvrije kleding en beschermende kleding welke voldoen aan militaire standaarden of specificaties, of gelijkwaardig, en speciaal
daarvoor ontworpen onderdelen

34.775,60

Subtotaal (€) :
Uitvoer van België naar Japan
1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

Aantal vergunningen:

1
3.265.000,00

defensie gerelateerde industrie
Subtotaal (€) :

Uitvoer van België naar Pakistan
1

ML25
ML25a

Overige (catch-all)

Aantal vergunningen:

3.265.000,00
1
220.778,95

krijgsmacht

Luchthavenverlichting en -afbakening
220.778,95

Subtotaal (€) :
Uitvoer van België naar Verenigde Staten
1

ML01
ML01b

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Wapens met gladde loop

Aantal vergunningen:

1
760.025,00

handelaar

760.025,00

Subtotaal (€) :
Uitvoer van België naar Zuid-Afrika
1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

Aantal vergunningen:

12.900,00

defensie gerelateerde industrie
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Uitvoer : 5 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 4.293.479,55

1
12.900,00

Datum
Pagina

13 oktober 2008
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Rapport met betrekking tot Gegunde Doorvoer
Periode : van 01/09/2008 tot en met 30/09/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Doorvoer van Zweden naar Brazilië
1

ML03
ML03a

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML02

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:

1
227.032,77

krijgsmacht

Subtotaal (€) :
Algemeen totaal voor Doorvoer : 1 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 227.032,77

Bedrag (€)

227.032,77

Datum
Pagina

13 oktober 2008
5 van 7

Rapport met betrekking tot Geweigerde Invoer
Periode : van 01/09/2008 tot en met 30/09/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Invoer : 0 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 0,00

Bedrag (€)

Datum
Pagina

13 oktober 2008
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Uitvoer
Periode : van 01/09/2008 tot en met 30/09/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Uitvoer : 0 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 0,00

Bedrag (€)

Datum
Pagina

13 oktober 2008
7 van 7

Rapport met betrekking tot Geweigerde Doorvoer
Periode : van 01/09/2008 tot en met 30/09/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Doorvoer : 0 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 0,00

Bedrag (€)

17 november 2008
1 van 15

Datum
Pagina

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Rapport met betrekking tot Gegunde Invoer
Periode : van 01/10/2008 tot en met 31/10/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:

Invoer van Duitsland naar België

Bedrag (€)
11

1

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

handelaar

2

ML06

Voertuigen en onderdelen

industrie

279.500,00

industrie

268.750,00

ML06a

1.960,00

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

3

ML06
ML06a

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

4

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

0,00

5

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

426,00

6

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

353,00

7

ML03

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12

handelaar

20.000,00

handelaar

292.600,00

ML03a

- Munitie voor wapens genoemd in ML01
8

ML06
ML06a

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

9

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

1.207,00

10

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

134,50

11

ML03

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12

handelaar

72.000,00

ML03a

- Munitie voor wapens genoemd in ML01
Subtotaal (€) :

936.930,50

17 november 2008
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Datum
Pagina

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel
Aantal vergunningen:

Invoer van Frankrijk naar België

1

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

1

industrie

0,00

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Invoer van Italië naar België

1

ML26

Ordehandhavingsmateriaal

handelaar

1

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren

1

overheid

5.000,00

Subtotaal (€) :

5.000,00

Aantal vergunningen:

Invoer van Oostenrijk naar België

0,00

1

handelaar

45.000,00

- Karabijnen
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Invoer van Tsjechië naar België

45.000,00
3

1

ML26

Ordehandhavingsmateriaal

handelaar

2

ML03

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12

handelaar

500.000,00

particulier

75.000,00

ML03a

overheid

500.000,00

- Munitie voor wapens genoemd in ML01
3

ML06
ML06a

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

Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Invoer van Verenigd Koninkrijk naar België

1

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

particulier

1.075.000,00
1

14.000,00

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Subtotaal (€) :

14.000,00

17 november 2008
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Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel
Aantal vergunningen:

Invoer van Verenigde Staten naar België

11

1

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

2.213,40

2

ML01

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren

handelaar

1.464,75

handelaar

2.604,00

ML01a

- Karabijnen
3

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Pistolen

4

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

defensie gerelateerde industrie

22.746,90

defensie gerelateerde industrie

92.547,68

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik

5

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen
Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik

6

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
particulier
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

492,16

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
7

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren

handelaar

100.650,00

- Revolvers
- Pistolen
8

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

defensie gerelateerde industrie

23.954,70

industrie

51.964,00

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik

9

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen
Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik

10

ML26

Ordehandhavingsmateriaal

handelaar

overheid

65.422,50

17 november 2008
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11

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel
defensie gerelateerde industrie

21.069,40

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Invoer van Zwitserland naar België

1

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren

385.129,49
7

particulier

250,00

handelaar

3.500,00

handelaar

2.500,00

handelaar

600,00

handelaar

750.000,00

handelaar

200.000,00

handelaar

660.000,00

- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen
2

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Revolvers
- Pistolen

3

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren
- Karabijnen

4

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Revolvers
- Pistolen

5

ML03
ML03a

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

6

ML03
ML03a

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

7

ML03
ML03a

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

Subtotaal (€) :

1.616.850,00

Datum
Pagina

17 november 2008
5 van 15

Algemeen totaal voor Invoer : 36 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 4.077.909,99

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel
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Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer
Periode : van 01/10/2008 tot en met 31/10/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Bangladesh

1

ML15

ML15c

Eindgebruiker

Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor
tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en
toebehoren
beeldversterkerapparatuur

Bedrag (€)
1

krijgsmacht

1.093.976,16

Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Denemarken

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

1.093.976,16
1

krijgsmacht

31.640,00
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Duitsland

1

ML25

2

ML24

3
4

6

krijgsmacht

256.510,25

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

138.800,00

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

37.230,00

ML11

Elektronische apparatuur die nergens anders in de
gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen is bedoeld,
zoals hieronder en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor
Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik

defensie gerelateerde industrie

173.434,00

ML25a

ML11a

Overige (catch-all)

31.640,00

Luchthavenverlichting en -afbakening

5

ML14

Speciaal militair oefenmaterieel of apparatuur voor het
nabootsen van militaire scenario's, simulatoren speciaal
ontworpen voor opleiding in het gebruik van vuurwapens of
andere wapens die onder ML01 of ML02 vallen, en speciaal
ontworpen onderdelen en toe

Verenigde Arabische
Emiraten

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

6

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

Pakistan

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht
Subtotaal (€) :

9.033.550,00

84.032,00
9.723.556,25

17 november 2008
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Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Frankrijk

1

ML25
ML25a

2

ML13
ML13d

3

ML25
ML25a

4

ML25
ML25a

Overige (catch-all)

4

krijgsmacht

4.185,03

Luchthavenverlichting en -afbakening
Gepantserde of beschermende apparatuur en onderdelen

handelaar

49.933,00

kogelvrije kleding en beschermende kleding welke voldoen aan militaire standaarden of specificaties, of gelijkwaardig, en
speciaal daarvoor ontworpen onderdelen
Overige (catch-all)

krijgsmacht

1.374,00

krijgsmacht

3.903,28

Luchthavenverlichting en -afbakening
Overige (catch-all)
Luchthavenverlichting en -afbakening
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Israël

1

ML15

ML15d

Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor
tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en
toebehoren
infrarood- en warmtebeeldapparatuur

Colombia

defensie gerelateerde industrie

59.395,31
2

krijgsmacht

27.851,78

- Warmtebeeldapparatuur
2

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
Kroatië
defensie gerelateerde industrie
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

overheid

5.020,00

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Rusland

1

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren

32.871,78
1

particulier

900,00

- Karabijnen
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Spanje

1

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

defensie gerelateerde industrie

900,00
1

krijgsmacht

109.446,00

Subtotaal (€) :

109.446,00

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
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Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Thailand

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

29.430,00

Subtotaal (€) :

29.430,00

Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Turkije

1

2

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

252.296,00

2

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

22.814,00

Subtotaal (€) :

275.110,00
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Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Verenigd Koninkrijk

1

ML09
ML09g

2

ML10

ML10d

Oorlogsschepen, speciale scheepsuitrusting, toebehoren en
defensie gerelateerde industrie
onderdelen
Geruisloze kogellagers, met gas of magnetische ophanging of met actieve onderdrukkingsregelingen van herkenningstekens of
trillingen, en apparatuur welke deze lagers bevat, speciaal ontworpen voor militair gebruik.

krijgsmacht

Vliegtuigen, luchtschepen, luchtvaartuigen voor onbemand
defensie gerelateerde industrie
gebruik, vliegtuigmotoren, uitrusting voor vliegtuigen,
aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen
vliegtuigmotoren, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor

15

3.480,72

631,86

3

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

63.567,46

4

ML13

Gepantserde of beschermende apparatuur en onderdelen

andere

17.600,00

ML13d
5

ML06
ML06a

kogelvrije kleding en beschermende kleding welke voldoen aan militaire standaarden of specificaties, of gelijkwaardig, en
speciaal daarvoor ontworpen onderdelen
Voertuigen en onderdelen

defensie gerelateerde industrie

221.163,34

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik

6

ML13
ML13a
ML13
ML13d

Gepantserde of beschermende apparatuur en onderdelen

krijgsmacht

1.799.922,72

pantserplaten
Gepantserde of beschermende apparatuur en onderdelen

krijgsmacht

kogelvrije kleding en beschermende kleding welke voldoen aan militaire standaarden of specificaties, of gelijkwaardig, en
speciaal daarvoor ontworpen onderdelen

7

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

257.893,85

8

ML10

Vliegtuigen, luchtschepen, luchtvaartuigen voor onbemand
defensie gerelateerde industrie
gebruik, vliegtuigmotoren, uitrusting voor vliegtuigen,
aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen
vliegtuigmotoren, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor

17.707,35

9

ML10

Vliegtuigen, luchtschepen, luchtvaartuigen voor onbemand
defensie gerelateerde industrie
gebruik, vliegtuigmotoren, uitrusting voor vliegtuigen,
aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen
vliegtuigmotoren, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor

172.239,09

ML10d

ML10d
10

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

107.580,87

11

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

industrie

krijgsmacht

259.826,26

12

ML10

Vliegtuigen, luchtschepen, luchtvaartuigen voor onbemand
defensie gerelateerde industrie
gebruik, vliegtuigmotoren, uitrusting voor vliegtuigen,
aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen
vliegtuigmotoren, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor

ML10d

251.627,42
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Oorlogsschepen, speciale scheepsuitrusting, toebehoren en
Japan
defensie gerelateerde industrie
onderdelen
Geruisloze kogellagers, met gas of magnetische ophanging of met actieve onderdrukkingsregelingen van herkenningstekens of
trillingen, en apparatuur welke deze lagers bevat, speciaal ontworpen voor militair gebruik.

krijgsmacht

2.413,59

Oorlogsschepen, speciale scheepsuitrusting, toebehoren en
defensie gerelateerde industrie
onderdelen
Geruisloze kogellagers, met gas of magnetische ophanging of met actieve onderdrukkingsregelingen van herkenningstekens of
trillingen, en apparatuur welke deze lagers bevat, speciaal ontworpen voor militair gebruik.
Vliegtuigen, luchtschepen, luchtvaartuigen voor onbemand
Spanje
defensie gerelateerde industrie
gebruik, vliegtuigmotoren, uitrusting voor vliegtuigen,
aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen
andere vliegtuigen en lichter dan luchttoestellen, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik, alsmede speciaal
ontworpen onderdelen daarvoor

10.065,00

defensie gerelateerde industrie

22.533.808,00

Subtotaal (€) :

25.719.527,53

- Speciaal ontworpen onderdelen voor andere vliegtuigen en lichter dan luchttoestellen, speciaal ontworpen of aangepast voor
militair gebruik

Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Zuid-Afrika

1

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren

1

particulier

100,00

- Geweren
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Zweden

1

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

Nederland

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

100,00
3

460.189,60

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik

2

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

Finland

defensie gerelateerde industrie

overheid

33.390,00

3

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

Maleisië

defensie gerelateerde industrie

overheid

22.260,00

Subtotaal (€) :

515.839,60

Algemeen totaal voor Uitvoer : 38 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 37.591.792,63
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Rapport met betrekking tot Gegunde Doorvoer
Periode : van 01/10/2008 tot en met 31/10/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Aantal vergunningen:

Doorvoer van Bulgarije naar Honduras

1

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren

Eindgebruiker

Bedrag (€)
1

overheid

167.750,00

- Revolvers
- Machinegeweren
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Doorvoer van Bulgarije naar Verenigde Staten

1

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren

167.750,00
1

handelaar

345.000,00

- Machinegeweren
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Doorvoer van Servië en Montenegro naar Chili

1

ML04
ML04a

345.000,00
1

Bommen, torpedo's, raketten, geleide projectielen, andere
krijgsmacht
ontploffingsmechanismen en -ladingen en toebehoren
Bommen, torpedo's, granaten, rookbussen, raketten, mijnen, geleide projectielen, dieptebommen, vernielingsladingen, -toestellen
en -sets, pyrotechnische middelen, patronen en simulatoren (dat wil zeggen uitrusting die de kenmerken van een van deze
goederen

134.200,00

- Granaten
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Doorvoer van Verenigde Staten naar Singapore

1

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

krijgsmacht

134.200,00
1

213.961,77

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Subtotaal (€) :

213.961,77
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Aantal vergunningen:

Doorvoer van Zwitserland naar Brazilië

1

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

krijgsmacht

1

1.111.392,40

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Doorvoer : 5 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 1.972.304,17

1.111.392,40
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Invoer
Periode : van 01/10/2008 tot en met 31/10/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Invoer : 0 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 0,00

Bedrag (€)

Datum
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Uitvoer
Periode : van 01/10/2008 tot en met 31/10/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Uitvoer : 0 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 0,00

Bedrag (€)

Datum
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Doorvoer
Periode : van 01/10/2008 tot en met 31/10/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Doorvoer : 0 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 0,00

Bedrag (€)

Datum
Pagina
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1 van 12

Rapport met betrekking tot Gegunde Invoer
Periode : van 01/11/2008 tot en met 30/11/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Invoer van Duitsland naar België
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Eindgebruiker
Aantal vergunningen:

Bedrag (€)
25

1

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

501,00

2

ML01

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Machinepistolen
- Machinegeweren

handelaar

50.000,00

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

handelaar

10.000,00

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Machinepistolen
- Machinegeweren

handelaar

50.000,00

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

handelaar

20.000,00

ML01a

3

ML01
ML01a

4

ML01
ML01a

5

ML01
ML01a

6

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

301,00

7

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

95,00

8

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

231,00

9

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

110,00

10

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

180,00

11

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

250,00
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(catch-all)

particulier

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel
150,00

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

220,00

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

180,00

15

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

450,00

16

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

3.000,00

17

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

320,00

18

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

400,00

19

ML03

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML02

handelaar

70.000,00

12

ML23

13

ML23

14

ML03a
20

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

549,00

21

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

407,89

22

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

416,00

23

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

285,00

24

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

280,00

25

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

280,00
Subtotaal (€) :

Invoer van Israël naar België
1

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

Aantal vergunningen:
handelaar

208.605,89
1

overheid

6.500,00

Subtotaal (€) :

6.500,00
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Invoer van Noorwegen naar België
1

ML03
ML03a

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML02

Aantal vergunningen:
defensie gerelateerde industrie

Invoer van Verenigd Koninkrijk naar België
1

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

1

krijgsmacht

21.630,00

Subtotaal (€) :

21.630,00

Aantal vergunningen:

1
0,00

handelaar
Subtotaal (€) :

0,00
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Invoer van Verenigde Staten naar België
1

ML01
ML01a

ML03
ML03a
2

ML01
ML01a

3

ML01
ML01a

Aantal vergunningen:

18

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

particulier

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12
- Munitie voor wapens genoemd in ML01

particulier

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

particulier

3.568,21

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

handelaar

10.000,00

835,40

4

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

1.794,92

5

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

80,52

6

ML01

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Karabijnen

handelaar

1.677,50

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

handelaar

1.006,50

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

handelaar

1.342,00

ML01a

7

ML01
ML01a

8

ML01
ML01a
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Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

handelaar

industrie

10

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

11

ML01

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
particulier
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

ML01d

2.013,00

563,64
1.174,25

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
12

ML01
ML01a

13

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

particulier

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
particulier
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

252,07

80,52

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
14

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
particulier
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

167,75

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
15

ML01
ML01a

16

ML01
ML01a

17

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Pistolen

particulier

38.314,10

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Pistolen

handelaar

800,00

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Pistolen

handelaar

1.000,00

Datum
Pagina
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ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel
33,55

particulier

64.703,93

Subtotaal (€) :
Invoer van Zwitserland naar België
1

particulier

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

ML01

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren

particulier

667,00

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Machinepistolen

particulier

400,32

ML01a

3

7

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Pistolen

ML01
ML01a

2

Aantal vergunningen:

ML01
ML01a

13.276,25

4

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

particulier

1.200,00

5

ML01

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Karabijnen

handelaar

2.845,00

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Geweren

handelaar

30.000,00

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

handelaar

ML26

Ordehandhavingsmateriaal

handelaar

ML01a

6

ML01
ML01a

7

overheid
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Invoer : 53 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 356.328,39

6.500,00
54.888,57

Datum
Pagina
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Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer
Periode : van 01/11/2008 tot en met 30/11/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Bestemmeling

Uitvoer van België naar Duitsland
1

ML11

ML11a
2

ML11

ML11a
3

ML24

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:

Elektronische apparatuur die nergens anders in de
gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen is bedoeld,
zoals hieronder en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor

Bedrag (€)
3

defensie gerelateerde industrie

4.000.000,00

defensie gerelateerde industrie

5.000.000,00

Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik
Elektronische apparatuur die nergens anders in de
gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen is bedoeld,
zoals hieronder en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor
Elektronische apparatuur die speciaal is ontworpen voor militair gebruik
Visualisatieschermen (catch-all)

Zweden

defensie gerelateerde industrie

11.900,00

krijgsmacht
Subtotaal (€) :

Uitvoer van België naar Frankrijk
1

ML25
ML25i

2

ML25

3

ML25

ML25a
ML25a

Overige (catch-all)

5

krijgsmacht

1.573,00

krijgsmacht

11.354,83

krijgsmacht

1.897,08

Electronica
Overige (catch-all)
Luchthavenverlichting en -afbakening
Overige (catch-all)
Luchthavenverlichting en -afbakening

4

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

5

ML25

Overige (catch-all)

ML25i

Aantal vergunningen:

9.011.900,00

Egypte

defensie gerelateerde industrie

46.480,00

krijgsmacht

79.011,00

defensie gerelateerde industrie

Electronica
140.315,91

Subtotaal (€) :
Uitvoer van België naar India

Aantal vergunningen:

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

2

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

2
139.580,00
224.437,50

Subtotaal (€) :
Uitvoer van België naar Italië
1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

Aantal vergunningen:
Turkije

defensie gerelateerde industrie

364.017,50
1

krijgsmacht

154.500,00

Subtotaal (€) :

154.500,00

Datum
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Uitvoer van België naar Slovenië
1

ML15

ML15c

Aantal vergunningen:

Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen
en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren

defensie gerelateerde industrie

ML24

krijgsmacht

25.752,49

Subtotaal (€) :

25.752,49

beeldversterkerapparatuur

Uitvoer van België naar Spanje
1

1

Visualisatieschermen (catch-all)

Aantal vergunningen:
Brazilië

defensie gerelateerde industrie

Uitvoer van België naar Turkije

1

krijgsmacht

315.450,00

Subtotaal (€) :

315.450,00

Aantal vergunningen:

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

2

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

industrie

krijgsmacht

2
122.220,00
11.407,00

Subtotaal (€) :
Uitvoer van België naar Verenigd Koninkrijk
1

ML09
ML09g

2

ML24

Aantal vergunningen:

ML15

ML15c

2

Oorlogsschepen, speciale scheepsuitrusting, toebehoren en
defensie gerelateerde industrie
onderdelen
Geruisloze kogellagers, met gas of magnetische ophanging of met actieve onderdrukkingsregelingen van herkenningstekens of
trillingen, en apparatuur welke deze lagers bevat, speciaal ontworpen voor militair gebruik.
Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

Uitvoer van België naar Zweden
1

133.627,00

Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen
en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren

8.167,68

krijgsmacht

25.568,62

Subtotaal (€) :

33.736,30

Aantal vergunningen:

1
7.253,35

krijgsmacht

beeldversterkerapparatuur
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Uitvoer : 18 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 10.186.552,55

7.253,35

Datum
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Rapport met betrekking tot Gegunde Doorvoer
Periode : van 01/11/2008 tot en met 30/11/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Doorvoer van Verenigde Staten naar Singapore
1

ML06
ML06a

ML25
ML25g

Voertuigen en onderdelen

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:

Bedrag (€)
1
995.586,86

krijgsmacht

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Overige (catch-all)

krijgsmacht

onderdelen en toebehoren voor vaar-, voer- en luchtvaartuigen
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Doorvoer : 1 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 995.586,86

995.586,86

Datum
Pagina
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Invoer
Periode : van 01/11/2008 tot en met 30/11/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Bestemmeling

Invoer van Verenigde Staten naar België
1

ML01
ML01d

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
particulier
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

Bedrag (€)
1
536,00

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c
Subtotaal (€) :
Algemeen totaal voor Invoer : 1 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 536,00

536,00

Datum
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Uitvoer
Periode : van 01/11/2008 tot en met 30/11/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Uitvoer : 0 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 0,00

Bedrag (€)

Datum
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Doorvoer
Periode : van 01/11/2008 tot en met 30/11/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Doorvoer van Tsjechië naar Sri Lanka
1

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren
- Machinegeweren

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:

1
2.227.104,00

krijgsmacht

Subtotaal (€) :
Algemeen totaal voor Doorvoer : 1 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 2.227.104,00

Bedrag (€)

2.227.104,00

9 januari 2009
1 van 8
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Rapport met betrekking tot Gegunde Invoer
Periode : van 01/12/2008 tot en met 31/12/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Aantal vergunningen:

Invoer van Duitsland naar België

1

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

Eindgebruiker

Bedrag (€)
1

handelaar

174.000,00

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Invoer van Verenigde Staten naar België

174.000,00
3

1

ML23

Geweren en munitie, zoals niet voorzien in ML 1,2 en 3
(catch-all)

handelaar

2

ML06

Voertuigen en onderdelen

defensie gerelateerde industrie

47.446,05

defensie gerelateerde industrie

15.097,50

ML06a

905,85

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik

3

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen
Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik

Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Invoer : 4 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 237.449,40

63.449,40

9 januari 2009
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Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer
Periode : van 01/12/2008 tot en met 31/12/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Canada

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

overheid

ML01
ML01d

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
defensie gerelateerde industrie
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geluiddempers, speciale statieven, klemmen, wapenvizieren en vlamonderdrukkers voor wapens bedoeld in ML01a., ML01b. of
ML01c

Bedrag (€)
1

krijgsmacht

21.300,00

Subtotaal (€) :

21.300,00

Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Chili

1

Eindgebruiker

1

krijgsmacht

1.425.538,35

Subtotaal (€) :

1.425.538,35

- Wapenvizieren bedoeld in ML01a, ML01b of ML01c

Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Cyprus

1

ML15

ML15d

Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor
tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en
toebehoren
infrarood- en warmtebeeldapparatuur

1

krijgsmacht

7.350.000,00

- Warmtebeeldapparatuur
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Denemarken

1

ML13
ML13d

2

ML13
ML13d

Gepantserde of beschermende apparatuur en onderdelen

krijgsmacht

7.350.000,00
2

430.834,00

kogelvrije kleding en beschermende kleding welke voldoen aan militaire standaarden of specificaties, of gelijkwaardig, en
speciaal daarvoor ontworpen onderdelen
Gepantserde of beschermende apparatuur en onderdelen

krijgsmacht

241.800,00

kogelvrije kleding en beschermende kleding welke voldoen aan militaire standaarden of specificaties, of gelijkwaardig, en
speciaal daarvoor ontworpen onderdelen
Subtotaal (€) :

672.634,00

9 januari 2009
3 van 8

Datum
Pagina

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Duitsland

1

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

1

defensie gerelateerde industrie

740,00

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Frankrijk

1

ML25
ML25a

2

ML05

ML05b
ML15

ML15b

Overige (catch-all)

740,00
2

krijgsmacht

1.243,69

Luchthavenverlichting en -afbakening
Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en
defensie gerelateerde industrie
waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controleen uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor
tegenmaatregelen
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
Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor
tegenmaatregelen en speciaal ontworpen onderdelen en
toebehoren
camera's, fotografische apparatuur en apparatuur voor het bewerken van films

419.850,00

defensie gerelateerde industrie

- camera's
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar India

421.093,69
4

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

62.572,53

2

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

10.129,00

3

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

91.161,00

4

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

19.940,00
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Israël

1

ML06
ML06a

Voertuigen en onderdelen

Turkije

defensie gerelateerde industrie

183.802,53
1

krijgsmacht

77.261,62

Subtotaal (€) :

77.261,62

Voertuigen en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
- Onderdelen voor voertuigen speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik
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Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Polen

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

1

defensie gerelateerde industrie

29.670,00
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Spanje

1

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

2

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

Chili

ML13
ML13d

2

ML10

ML10d

Gepantserde of beschermende apparatuur en onderdelen

2

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

19.890,00

defensie gerelateerde industrie

krijgsmacht

192.769,50

Subtotaal (€) :

212.659,50

Aantal vergunningen:

Uitvoer van België naar Verenigd Koninkrijk

1

29.670,00

krijgsmacht

3

2.484.324,82

kogelvrije kleding en beschermende kleding welke voldoen aan militaire standaarden of specificaties, of gelijkwaardig, en
speciaal daarvoor ontworpen onderdelen
Vliegtuigen, luchtschepen, luchtvaartuigen voor onbemand
defensie gerelateerde industrie
gebruik, vliegtuigmotoren, uitrusting voor vliegtuigen,
aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen
vliegtuigmotoren, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor

9.259,13

3

ML24

Visualisatieschermen (catch-all)

defensie gerelateerde industrie

8.165,44
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Uitvoer : 19 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 12.896.449,08

2.501.749,39
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Rapport met betrekking tot Gegunde Doorvoer
Periode : van 01/12/2008 tot en met 31/12/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Aantal vergunningen:

Doorvoer van Zwitserland naar Ghana

1

ML01
ML01a

Wapens met gladde loop met een kaliber < 20 mm en
machinegeweren met een kaliber <= 12,7 mm
Geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren

Eindgebruiker

Bedrag (€)
1

overheid

673.571,76

- Pistolen
ML03
ML03a

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12

overheid

- Munitie voor wapens genoemd in ML01
Subtotaal (€) :
Aantal vergunningen:

Doorvoer van Zwitserland naar Saoedi-Arabië

1

ML02

ML02a

Wapens met gladde loop met een kaliber >= 20 mm en
krijgsmacht
machinegeweren met een kaliber > 12,7 mm, werpers en
toebehoren
Kanonnen, houwitsers, vuurmonden, mortieren, antitankwapens, projectielwerpers en raketlanceerinrichtingen, militaire
vlammenwerpers, terugstootloze vuurmonden en signatuurreductietoestellen daarvoor

673.571,76
1

217.100.091,24

- Kanonnen
ML03
ML03a

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen en speciaal
ontworpen onderdelen
Munitie voor wapens genoemd in ML01, ML02 of ML12

krijgsmacht

- Munitie voor wapens genoemd in ML02
ML05

ML05a

Vuurleidingssystemen en aanverwante alarm- en
krijgsmacht
waarschuwingssystemen en aanverwante systemen, controleen uitrichtingsapparatuur en apparatuur voor
tegenmaatregelen
Wapenvizieren, computers gebezigd bij bombardementen, geschutrichtapparaten en boordbesturingssystemen voor wapens
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Doorvoer : 2 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 217.773.663,00

217.100.091,24
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Invoer
Periode : van 01/12/2008 tot en met 31/12/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Invoer : 0 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 0,00

Bedrag (€)

Datum
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Rapport met betrekking tot Geweigerde Uitvoer
Periode : van 01/12/2008 tot en met 31/12/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Uitvoer : 0 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 0,00

Bedrag (€)

Datum
Pagina

9 januari 2009
8 van 8

Vlaamse Overheid
Internationaal Vlaanderen - Dienst Controle WapenHandel

Rapport met betrekking tot Geweigerde Doorvoer
Periode : van 01/12/2008 tot en met 31/12/2008
VolgNr ML Categorie

Omschrijving

Land van eindgebruik

Bestemmeling

Eindgebruiker
Aantal vergunningen:
Subtotaal (€) :

Algemeen totaal voor Doorvoer : 0 vergunningen voor een totaal bedrag van : € 0,00

Bedrag (€)

