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 NOTEN

  INLEIDING

1. Bijvoorbeeld stoffen die vandaag voornamelijk gebruikt worden in de chemische industrie, de 
geneeskunde of kerncentrales, kunnen ook worden gebruikt voor de aanmaak van massavernie-
tigingswapens.
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HOOFDSTUK 2
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McMillan,p.65.

20. Later: Bombardier



N
O

T
E

N

163

21. B. Adam (1989).L’industrie d’armement en Belgique: difficultés, crise et tentatives de diversifica-
tion. Genève: Organisation internationale du Travail,p.10-12; K. De Backer, M. Goedhuys, H. 
Plaetinck,  onder leiding van L. Sleuwaegen (1992).Studie van de vooruitzichten inzake de defen-
siemarkt. Themagroep IV. De toekomst van de Belgische defensie-industrie: Industrieel-strategische 
aspecten, Centrale raad voor het bedrijfsleven, eindverslag, april 1992, p.103.

22. B. Adam (1989).L’industrie d’armement en Belgique: difficultés, crise et tentatives de diversification. 
Genève: Organisation internationale du Travail,p.7.

23. B. Adam (1989).L’industrie d’armement en Belgique: difficultés, crise et tentatives de diversification. 
Genève: Organisation internationale du Travail,p.15-16.

24. B. Adam (1989).L’industrie d’armement en Belgique: difficultés, crise et tentatives de diversification. 
Genève: Organisation internationale du Travail,p.2, 12.

25. B. Adam (1989).L’industrie d’armement en Belgique: difficultés, crise et tentatives de diversification. 
Genève: Organisation internationale du Travail,p.14-15; http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/
1989/89B09_436_fren.pdf.

26. L. Szegedi &W. Struys (2001). The cases of Hungary and Belgium. In C. Serfati (ed.), The re-
structuring of the European defence industry: dynamics of change(p. 151). European Commission 
COST Action A10.

27. B. Adam (1989).L’industrie d’armement en Belgique: difficultés, crise et tentatives de diversification. 
Genève: Organisation internationale du Travail, p.1.

28. H. Brockmans (2004). Asco keert Belgisch leger de rug toe.Trends, 22 april 2004.

29. K. De Backer, M. Goedhuys, H. Plaetinck, onder leiding van L. Sleuwaegen (1992).Studie van 
de vooruitzichten inzake de defensiemarkt. Themagroep IV. De toekomst van de Belgische defensie-
industrie: Industrieel-strategische aspecten, Centrale raad voor het bedrijfsleven, eindverslag, april 
1992, p.77-78.
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36. L. Mampaey (2000).Groupe Herstal S.A.: L’heure des décisions. Brussel: GRIP, p.22.

37. L. Mampaey (2000).Groupe Herstal S.A.: L’heure des décisions. Brussel: GRIP.

38. R. Weidacher (2005).Behind a Veil of Secrecy: Military Small Arms and Light Weapons Production 
in Western Europe. Geneva: Small Arms Survey.

39. B. Adam (1989).L’industrie d’armement en Belgique: difficultés, crise et tentatives de diversification. 
Genève: Organisation internationale du Travail, p.12; K. De Backer, M. Goedhuys, H.  Plaetinck, 
onder leiding van L. Sleuwaegen (1992).Studie van de vooruitzichten inzake de defensiemarkt. 
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HOOFDSTUK 3

1. Artikel 2 van de wet van 11 september 1962 betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen 
en de daaraan verbonden technologie.

2. Zie hoofdstuk 4, Het juridisch kader voor buitenlandse wapenhandel in België.

3. Zie hoofdstuk 1, Over belangen en bevoegdheden.
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34. Parlement Wallon, Projet de décret relatif à l’importation, à l’exportation, au transit et au trans-
fert d’armes civiles et de produits liés à la défense, session 2011-2012, 1 juin 2012. 614 (2011-
2012) – N°1. P 3.

35. Decreet van 15 juni 2012 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerela-
teerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, ci-
viele vuurwapens, onderdelen en munitie. B.S. 4 juli 2012; Decreet van 21 juni 2012 betreffende 
de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele vuurwapens en van defensiegerelateerde 
producten. B.S. 5 juli 2012; Ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende de in-, uit-, doorvoer en 
overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, 
ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen, toebehoren en munitie ervan. B.S. 
21 juni 2013.

36. Daarmee werden wapens uitgezonderd van de algemene in-, uit- en doorvoerwet van 11 septem-
ber 1962 die van toepassing is op allerlei andere producten.

37. Meer concreet in navolging van richtlijn 2009/43/EG over de overbrenging van defensiegerela-
teerde producten tussen EU-lidstaten, richtlijn 91/477/EEG over de controle op de verwerving 
en het voorhanden hebben van wapens en richtlijn 93/15/EEG over het in de handel brengen 
van en controle op explosieven voor civiel gebruik. Intussen is ook EU-verordening 258/2012 
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relevant die Europese verplichtingen oplegt aan de uitvoer van civiele vuurwapens. Aangezien 
deze verordening nog niet aangenomen was bij de opmaak van de decreten, wordt er in de ge-
westelijke decreten/ordonnantie nog niet naar verwezen.

38. Besluit van de Waalse regering tot uitvoering van decreet van 21 juni 2012 betreffende de invoer, 
uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele vuurwapens en van defensiegerelateerde producten, 
wat de overdrachtsvergunningen betreft. B.S. 23 mei 2013; Besluit van de Vlaamse regering van 
20 juli 2012 tot uitvoering van het Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012. B.S. 9 oktober 2012; 
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de Ordonnantie van 20 juni 
2013 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, 
ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, 
onderdelen, toebehoren en munitie ervan.

39. Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met betrekking tot de invoer, uitvoer en doorvoer van wapens, 
munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en de daar-
aan verbonden technologie alsook van producten en technologieën voor dubbel gebruik, B.S. 20 
december 2007.

40. Lidstaten moeten volgens richtlijn 2009/43/EG (art. 5) minstens algemene vergunningen toe-
staan voor handel naar gecertificeerde bedrijven in andere EU-lidstaten, naar strijdkrachten van 
andere lidstaten, overdrachten met het oog op demonstratie, evaluatie en expositie, overdrachten 
naar de oorspronkelijke leverancier in andere lidstaten met het oog op onderhoud en herstellin-
gen. Daarnaast mogen lidstaten algemene vergunningen publiceren voor intergouvernementele 
samenwerkingsprogramma’s tussen lidstaten.

41. Vlaanderen heeft om redenen van openbare veiligheid bij decreet beslist dat voor de overbren-
ging van gevoelige goederen naar het Vlaams Gewest een kennisgeving vereist is. Op basis van 
de kennisgeving kan de Vlaamse overheid beslissen of er een vergunning vereist is (art. 7, § 2 
wapenhandeldecreet). Voor doorvoer werden geen gelijkaardige bepalingen opgenomen, dit is 
tussen EU-lidstaten niet langer vergunningsplichtig.

42. Met uitzondering van de algemene vergunning naar gecertificeerde personen die defensiegerela-
teerde producten die onder de definitie ‘gevoelige goederen’ vallen, uitsluit van de vergunning.

43. Ze mag bijvoorbeeld wel gebruikt worden wanneer het land van eindbestemming lid is van de 
NAVO, voor lidstaten van het Wassenaar Arrangement (uitgezonderd Rusland en Oekraïne), 
wanneer de overdracht kadert in een internationaal samenwerkingsprogramma of als het om 
niet-essentiële onderdelen gaat die in de EU-lidstaat van bestemming geïntegreerd zullen wor-
den.

44. Het Vlaams wapenhandeldecreet voorziet eveneens in de mogelijkheid om vrijstellingen toe te 
kennen in specifieke gevallen bepaald in art. 17 van het decreet.

45. Handel in civiele vuurwapens wordt voornamelijk op Europees niveau gereguleerd, en werd om-
gezet in de decreten. In uitvoering van het VN-protocol inzake vuurwapens waarbij de Europese 
Unie partij is, werd op 14 maart 2012 verordening 258/2012 aangenomen. De verordening is 
sinds 30 september 2013 rechtstreeks van toepassing in alle EU-lidstaten. Het juridisch kader is 
dus in grote lijnen gelijk, al laat de verordening marge aan lidstaten om strengere bepalingen op 
te nemen.

46. Activiteiten die niet opgenomen worden in de gewestelijke decreten en de ordonnantie (zoals 
tussenhandel, activiteiten die te maken hebben met financiering en verzekering en handel in 
foltermateriaal) blijven federaal gereguleerd (zie verder).

47. De Brusselse ordonnantie definieert de activiteiten op exact dezelfde manier als het Vlaams Ge-
west. Het Waals decreet definieert de begrippen in-, uit- en doorvoer niet maar verwijst (net 
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zoals de federale wet van 5 augustus 1991) naar de douanewetgeving. Het begrip ‘overbrenging 
of overdracht’ wordt door de drie teksten overeenkomstig de Europese wetgeving gedefinieerd.

48. In art. 2 van het Vlaams decreet wordt verwezen naar “ander voor militair gebruik dienstig ma-
teriaal” dat niet op de lijst van gecontroleerde producten staat, maar door de Vlaamse regering 
toch onder de vergunningsplicht kan worden geplaatst. Deze producten worden omschreven als 
“goederen die alleen of in combinatie met elkaar of andere goederen, substanties of organismen ernstige 
schade kunnen toebrengen aan personen of goederen en die als middel tot geweldpleging ingezet kun-
nen worden in een gewapend conflict of een soortgelijke situatie van geweld”.

49. Ook op de website van de Waalse overheid is er geen lijst beschikbaar. Zolang de Waalse regering 
geen eigen lijst heeft aangenomen, blijft de federale lijst van 2003 van kracht.

50. Zie Besluit van de Waalse regering tot uitvoering van het decreet van 21 juni 2012. B.S. 23 mei 
2013.

51. Verordening 258/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot uitvoering 
van artikel 10 van het Protocol van de Verenigde Naties tegen de illegale vervaardiging van en 
handel in vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie, tot aanvulling van het Ver-
drag van de Verenigde Naties ter bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad 
(VN-protocol inzake vuurwapens), en tot vaststelling van uitvoervergunningen voor vuurwa-
pens, hun onderdelen, componenten en munitie en maatregelen betreffende de invoer en door-
voer ervan. Publicatieblad van de Europese Unie, 30.3.2012, L 94/1.

52. Voor invoer gelden andere voorwaarden en wordt voornamelijk rekening gehouden met risico’s 
op afwending en mogelijke gevaren voor de openbare veiligheid.

53. N. Duquet (2011). Van Vlaamse makelij, het eindgebruik van Vlaams militair materieel. Brussel: 
Vlaams Vredesinstituut.

54. Het Vlaamse decreet kent aan bepaalde goederen op de lijst de status ‘gevoelige goederen’ toe. 
Dit zijn de producten die zijn opgenomen in het VN-register voor conventionele wapens, met 
inbegrip van de optionele categorieën over kleine en lichte wapens.

55. Voorwaarden voor het verkrijgen van vergunningen (inclusief documenten die het eindgebruik 
staven) worden wel opgenomen in het uitvoeringsbesluit.

56. In een normale procedure wordt immers niets vermeld over de ondertekening van een contract 
of de productie. Het is enkel verplicht een exportvergunning voor te leggen op het moment van 
de uitvoer.

57. Intussen werd de Europese Gedragscode in 2008 licht gewijzigd omgezet in Gemeenschappe-
lijk Standpunt 2008/944/GBVB. Zie Publicatieblad van de Europese Unie, Gemeenschappelijk 
Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften 
voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie.

58. Bijzondere wet van 12 augustus 2003 tot wijziging van de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 
tot hervorming der instellingen. B.S. 20 augustus 2003.

59. Criterium 1: naleving van internationale verbintenissen, criterium 2: eerbied voor mensen-
rechten en internationaal humanitair recht in land van eindbestemming, criterium 3: interne 
spanningen of gewapende conflicten in land van eindbestemming, criterium 4: handhaving van 
vrede, veiligheid en stabiliteit in de regio, criterium 5: nationale veiligheid van de EU-lidstaten 
en bondgenoten, criterium 6: houding van het aankopend land ten aanzien van terrorisme, non-
proliferatie en de internationale gemeenschap meer algemeen, criterium 7: gevaar op afwending 
(ongewenste bestemming en eindgebruik binnen of buiten het aankopende land), criterium 8: 
technische en economische capaciteit van het ontvangende land.
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60. Vaak wordt verwezen naar het voorzorgsprincipe dat hierbij gehanteerd wordt, in plaats van het 
causaliteitsprincipe waarbij het oorzakelijk verband tussen een export en de schending van inter-
nationale (mensen)rechten bewezen moet worden.

61. De tekst van het Gemeenschappelijk Standpunt werd geschreven vooraleer in de EU een onder-
scheid gemaakt werd tussen uitvoer naar landen buiten de EU en naar EU-lidstaten (overbren-
ging), waardoor in de tekst enkel het woord ‘uitvoer’ gebruikt wordt, niet ‘overbrenging’.

62. Volgens het Waals decreet worden ook overdrachtsvergunningen uitgereikt op basis van een be-
oordeling en de vrijwaring van de mensenrechten, de vrede, de veiligheid en de stabiliteit (art. 
8, § 1). In het Vlaams decreet en de Brusselse ordonnantie zijn geen beoordelingscriteria voor 
intra-EU-handel opgenomen.

63. Grondwettelijk Hof, arrest nr 169/2013 van 19 december 2013, Rolnummer 5550.

64. Vlaanderen heeft in 2006 een adviescommissie opgericht, maar ze werd in het decreet niet be-
houden.

65. Voor een volledig overzicht van de strafbepalingen, zie art. 47 en 48 van het Wapenhandeldecreet 
en deel 7 van het besluit.

66. Zie art. 20 van het Waals decreet.

67. Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van [en de bestrijding van illegale 
handel in] wapens, munitie en speciaal [voor militair gebruik of voor ordehandhaving] dienstig 
materieel en daaraan verbonden technologie. B.S. 10 september 1991.

68. De gemeenschappelijke Europese lijst van militaire goederen is opgedeeld in ‘Munition List-
categorieën’ of afgekort ML-categorieën. Elk van de 22 categorieën geeft een type conventionele 
bewapening weer, evenals de delen, onderdelen en de achterliggende technologie ervan.

69. S. Depauw & K. Van Heuverswyn (2010). Toetsingskader voor een Vlaams decreet inzake buiten-
landse handel in militaire goederen. Brussel: Vlaams Vredesinstituut.

70. Bijzondere wet van 12 augustus 2003 tot wijziging van de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 
tot hervorming der instellingen art. 6 § 1 VI, eerste lid 4° en 8°: “de contingenten en vergunningen 
(met uitzondering van de vergunningen voor de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie, en speciaal 
voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie 
evenals van producten en technologieën voor tweeërlei gebruik, onverminderd de federale bevoegdheid 
voor deze met betrekking tot het leger en de politie)”. Dit zijn alle artikelen onder Titel II van de 
federale wet van 5 augustus 1991.

71. Vraag om uitleg van de heer Benoit Hellings aan de minister van Justitie over “de uitvoering van 
het gemeenschappelijk Europees Standpunt inzake [tussenhandel] in wapens”, Belgische senaat, 
gewone zitting 2012-2013, Handelingen woensdag 3 juli 2013, 5-239COM.

72. Voor meer informatie over controle op tussenhandel, zie K. Van Heuverswyn (2010). Het Belgisch 
controlestelsel voor tussenhandel in militaire en dual-use goederen. Brussel: Vlaams Vredesinstituut.

73. S. Depauw & K. Van Heuverswyn (2010). Toetsingskader voor een Vlaams decreet inzake buiten-
landse handel in militaire goederen. Brussel: Vlaams Vredesinstituut, p. 38.

74. Ibid.

75. Website DCSG, http://www.vlaanderen.be/int/defensiegerelateerde-producten-ander-voor- militair-
gebruik-dienstig-materiaal-en-0.

76. Communicatie met de Dienst Controle Strategische Goederen op 18 november 2013.

77. N. Duquet, presentatie conferentie 10 jaar regionalisering van Belgische wapenhandel, Brussel, 21 
oktober 2013.
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78. Het besluit voorziet bijvoorbeeld niet in algemene vergunningen, iets wat de richtlijn expliciet 
vooropstelt.

79. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 1993 tot regeling van de 
in-, uit en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandha-
ving dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie. B.S. 14 december 2012.

80. Ibid.

81. Samenwerkingsakkoord van 17 juli 2007 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals 
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met betrekking tot de invoer, uitvoer en doorvoer 
van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel 
en de daaraan verbonden technologie alsook van producten en technologieën voor dubbel ge-
bruik. B.S. 20 december 2007.

 HOOFDSTUK 5

1. De volgende documenten werden gehanteerd bij het schrijven van dit hoofdstuk:

 Algemene directie material resources (2011). Gedetailleerde instructie. Het proces van verkoop 
van een wapensysteem. DGMR-GID-VERALI-MVXX-005/MRMPSDV. Ed 001/Rev 003-01 
feb 2011;

 Algemene directie material resources (2012). Specifieke instructie. De vervreemding en overdracht 
van material resources. DGMR-SPS-VERALI-MGLX-101/MRMPGL. Ed 001/Rev 000-28 sep 
2012;

 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, Verantwoording van de algemene begroting voor het 
begrotingsjaar 2012, Doc 53 1945/010, 20 december 2011;

 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, Algemene Beleidsnota Landsverdediging, Doc 53 
1964/014, 22 december 2011;

 G. Clément (2011). Les défis du Matériel. Belgisch Militair Tijdschrift, 3, december. Brussel: 
Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie; Commissie voor Landsverdediging (2013). Integraal 
verslag. Dinsdag 21-05-2013 Voormiddag. CRIV 53 COM 750;

 R. Debaene (2013). Verkoop van Materiaal voor Defensie. Presentatie voor de Parlementaire Com-
missie Defensie van 21 mei 2013;

 De Belgische Senaat. Antwoord op de vraag om uitleg N°5-2972 van 19 juli 2013. Beschikbaar 
via: http://www.senate.be/temporary_answers/5-9610.pdf, geraadpleegd op 5 september 2013; 

 C.H. Delcour (2010). Le Transformation. Belgisch Militair Tijdschrift, 1, december. Brussel: Ko-
ninklijk Hoger Instituut voor Defensie;

 P. De Crem (2008). Politieke Oriëntatienota, Defensie, juni 2008; DGIPR (2003). Strategisch Plan, 
december 2003. Beschikbaar via: http://www.mil.be/modnew/doc/index.asp?LAN=nl&ID=13, 
geraadpleegd op 5 september 2013;

 Defensie (2013). Toelichtende samenvatting van de algemene beleidsnota landsverdediging. Het stra-
tegisch plan voor de modernisering van het Belgische Leger 2000-2015, versie van 2 september 2013; 

 Defensie (2013). Belgian Defence at a glance, februari 2013;

 V. Ilmer (2008). Een strategische analyse van de marktomgeving van de krijgsmachten van België, 
Polen en Zwitserland. TNO Defensie en Veiligheid, februari 2008;

 Kabinet Ministerie van Defensie (2008). Halfweg het strategisch plan 2000-2015, beschikbaar via 
http://www.mil.be/def/doc/index.asp?LAN=nl&ID=200, geraadpleegd op 5 september 2013;

 S.D. Krasner (2001). Problematic Sovereignty: Contested Rules and Political Possibilities. NYC: 
Columbia University Press;
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 Ministerieel Besluit van 25 juni 2013 houdende overdracht van bevoegdheid door de Minis-
ter van Landsverdediging inzake het plaatsen en uitvoeren van overheidsopdrachten voor aan-
neming van werken, leveringen en diensten, inzake vervreemding en diverse uitgaven (B.S. 
3.07.2013), beschikbaar via http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&
caller=summary&pub_date=13-07-02&numac=2013007173, geraadpleegd op 25 april 2014;

 NATO (2010). Financial and Economic Data Relating to NATO Defence. Communique PR/
CP(2010)078;

 NATO (2013). Defence expenditures as a percentage of GDP;
 Equipment expenditures as a percentage of defence expenditures;
 Federaal Regeerakkoord, 1 december 2011, beschikbaar via http://premier.fgov.be/sites/all/themes/

custom/tcustom/Files/Regeerakkoord_1_december_2011.pdf, geraadpleegd op 4 oktober 2013;

 Rekenhof (2005). De uitvoering van economische compensaties bij de aankoop van specifiek militair 
materieel, Verslag van het Rekenhof voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, april 2005;

 Wet Inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defen-
sie- en veiligheidsgebied, 13 augustus 2011 (B.S. 1.02.2012), beschikbaar via: http://users.skynet.be/
teksten2012/Wet%2013%20augustus%202011%20 Overheidsopdrachten%20defensie.pdf, 
geraadpleegd op 4 september 2013.

2. Zie hoofdstuk 4, Het juridisch kader voor buitenlandse wapenhandel in België.

3. Gemiddeld 1,3% van het bbp tussen 2000-2004; 1,1% tussen 2005-2007; 1,2% in 2008-2009; 
1,1% in 2010-2012; 1,0% geschat in 2013.

4. Het gaat om 6,1% van de totale defensie-uitgaven tussen 2000-2004; 6,4% in 2005; 5,9% in 
2006; 4,8% in 2007; 8,1% in 2008; 8,2% in 2009; 6,8% in 2010; 6,3% in 2011; 3,6% in 2012 
en 2,8% geschat in 2013.

5. Persoonlijke communicatie stafdepartement strategie (januari 2014); NATO (2013). Semestrial 
statistical memorandum. Defence expenditures as a percentage of GDP; Equipment expenditu-
res as a percentage of defence expenditures, december 2013.

6. CBRN: chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair.

7. Economische compensaties kunnen worden omschreven als de contractuele verplichting van 
een leverancier van militair materieel om, voor een bepaald bedrag, aankopen van materieel of 
diensten te plaatsen bij nationale ondernemingen.

8. Artikel 346 van het Verdrag van Lissabon stelt: “1. De bepalingen van de Verdragen vormen geen 
beletsel voor de volgende regels:

 a) geen enkele lidstaat is gehouden inlichtingen te verstrekken waarvan de verbreiding naar zijn me-
ning strijdig zou zijn met de wezenlijke belangen van zijn veiligheid;

 b) elke lidstaat kan de maatregelen nemen die hij noodzakelijk acht voor de bescherming van de 
wezenlijke belangen van zijn veiligheid en die betrekking hebben op de productie van of de handel 
in wapens, munitie en oorlogsmateriaal; die maatregelen mogen de mededingingsverhoudingen op de 
interne markt niet wijzigen voor producten die niet bestemd zijn voor specifiek militaire doeleinden.
2. De Raad kan met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie wijzigingen aanbrengen 
in de lijst van de producten waarop de bepalingen van lid 1, punt b), van toepassing zijn, die hij op 
15 april 1958 heeft vastgesteld.”

9. Het grote verschil tussen militair materiaal en gevoelig materiaal berust in het feit dat in tegen-
stelling tot het eerstgenoemde het laatste niet noodzakelijk voor veiligheidsdoeleinden moet zijn 
ontworpen of aangepast, terwijl dit voor militair materiaal wel het geval is.
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10. De fasen van de levenscyclus: onderzoek en ontwikkeling, industriële ontwikkeling, productie, 
herstelling, modernisering, aanpassing, onderhoud, logistiek, opleiding, testen, buiten gebruik 
stellen en afstoting.

11. Bijvoorbeeld de bouw van een militaire vliegpiste of van schuilplaatsen tegen luchtaanvallen en 
radioactieve neerslag.

12. Bijvoorbeeld de werken voor de bouw van een commando- of crisiscentrum, of van een installatie 
die beschermt tegen sabotagerisico’s, voor zover deze werken betrekking hebben op het gebruik 
van geclassificeerde informatie.

13. De uitzonderingsprocedure mocht vroeger enkel gebruikt worden indien er een expliciete rechts-
basis gevonden kon worden in de wet overheidsopdrachten van 24 december 1993.

14. Aan drie voorwaarden moet worden voldaan om die toepassing mogelijk te maken, met name 
het gebruik van geclassificeerde informatie, overeenkomstig geldende bepalingen en in het belang 
van de nationale veiligheid, al dan niet van militaire aard.

15. Algemene directie material resources (DGMR) (2011). Gedetailleerde instructie: Het proces van 
verkoop van een wapensysteem. DGMR-GID-VERALI-MVXX-005/MRMPSDV. Ed 001/Rev 
003-01 feb 2011, p. 5.

16. Eigenschappen die niet meer in overeenstemming zijn met de normen van het ministerie van 
Landsverdediging kunnen onafhankelijk van hun staat het onderwerp worden van een declas-
sering en voorstel tot verkoop.

17. Een eindgebruikerscertificaat is een document dat wordt gebruikt bij internationale wa-
pentransfers om te certificeren dat de koper de uiteindelijke ontvanger is van de producten. 
http://books.sipri.org/files/insight/SIPRIInsight1003.pdf.

18. Onder invloed van contractuele bijaktes (‘changes’) is het bedrag uiteindelijk geëvolueerd van 
71,970 miljoen naar 73,370 miljoen euro.

19. MLU staat voor Mid-life update of een geactualiseerde versie.

20. P. De Crem, Antwoord op de vraag om uitleg N°5-2972 van de heer B. Anciaux van 24 januari 
2013. Beschikbaar via: http://www.senate.be/temporary_answers/5-9610.pdf. Geraadpleegd op 
5 september 2013.

21. Ministerie van Landsverdediging, Verantwoording van de algemene begroting voor het begro-
tingsjaar 2012, Doc 53 1945/010, Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 20 december 
2011.

22. E. Di Rupo, Regeerakkoord, 1 december 2011, pp. 171-172, beschikbaar via http://premier.fgov.be/
sites/all/themes/custom/tcustom/Files/Regeerakkoord_1_december_2011.pdf. Geraadpleegd op 
4 oktober 2013.

 HOOFDSTUK 6

1. Decreet betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, 
ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, 
onderdelen en munitie (B.S. 4 juli 2012, p. 36544).

2. Decreet van 21 juni 2012 betreffende de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele wa-
pens en van defensiegerelateerde producten (B.S. 5 juli 2012, p. 36753).

3. Ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiege-
relateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, 
civiele vuurwapens, onderdelen, toebehoren en munitie ervan (B.S. 21 juni 2013, p. 40076).
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4. Koninklijk besluit van 12 april 1940 houdende reglementering van het fabriceren, in- en uitvoe-
ren, verkopen, afstaan, uitdelen van apparaten, toestellen en/of producten tot bescherming van 
de bevolking tegen de gevaren van aëro-chemische aanval (B.S. 24 april 1940, p. 2489).

5. Ministerieel besluit van 23 oktober 1998 waarbij de uitvoer naar en de doorvoer van sommige 
goederen met bestemming de Federale Republiek Joegoslavië aan vergunning onderworpen wor-
den (B.S. 27 november 1998, p. 38064).

6. Artikel 346 1.b van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

7. Arrest van 17 oktober 1995 in de zaak C-70/94, Fritz Werner Industrie-Ausrüstungen GmbH en 
Bundesrepublik Deutschland, Rec. 1995, p. I-3189 en arrest van het Hof van 17 oktober 1995 
in de zaak C-83/94, Peter Leifer, Reinhold Otto Krauskopf, Otto Holzer, Rec. 1995, p. I-3231.

8. Het betreft in het bijzonder verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot 
instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tus-
senhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik, zoals gewijzigd bij verordening 
(EU) nr. 1232/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011.

9. Handel in defensiegerelateerde producten binnen de EU wordt sinds 2009 mede gereguleerd 
door de Europese richtlijn 2009/43/EG.

10. Zie bijvoorbeeld het koninklijk besluit van 20 juli 1999 houdende vaststelling van bepaalde 
ministeriële bevoegdheden (II) (B.S. 27 juli 1999).

11. Commissie van Advies voor de Niet-Verspreiding van Kernwapens.

12. Integraal verslag nr. 13, plenaire vergadering, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 30/07/03, p. 
30 - eigen vertaling.

13. Zie punt 1 m.b.t. het onderscheid tussen de beginselen en regels van de Europese Unie van toe-
passing op het controlesysteem voor wapens en voor dual-use goederen.

14. Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale 
handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig 
materieel en daaraan verbonden technologie (B.S. 10 september 1991, p. 19771).

15. Het betreft de Commissie van Advies voor de Niet-Verspreiding van Kernwapens (CANVEK).

16. Parlementaire handelingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 30 juli 2003, CRIV51 
PLEN 013, p. 44.

17. Wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen (artikelen 25 en 26) (B.S. 10 mei 2010, p. 
25776).

HOOFDSTUK 7

1. In dit hoofdstuk ligt onze focus in het bijzonder op vuurwapens. De Belgische wapenwet van 
8 juni 2006, die bepaalt welke wapens op de civiele markt verhandeld kunnen worden, plaatst 
zwaarder militair materieel immers niet alleen buiten het bereik van particulieren, maar beperkt 
de definitie van wapenhandel in de zin van de wapenwet ook tot vuurwapens, onderdelen ervan 
of munitie ervoor.

2. N. Demeyere (2012). Wapenhandel. Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 71, 185-220.

3. Zie hoofdstuk 4, Het juridisch kader voor buitenlandse wapenhandel in België.

4. Zie artikel 31 en 32 van het Vlaams wapenhandeldecreet (Decreet van 15 juni 2012 betreffende 
de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair ge-
bruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie) 
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en artikel 4 van het Waals wapenhandeldecreet (Décret de 21 juin 2012 relatif à l’importation, à 
l’exportation, au transit et au transfert d’armes civiles et de produits liés à la défense).

5. We gaan in dit kader niet systematisch in op de figuur van de tussenpersoon. De wapenwet 
(artikel 2, 2°) definieert een tussenpersoon als “eenieder die, tegen een vergoeding of om niet, de 
voorwaarden creëert voor het sluiten van een overeenkomst met als onderwerp de vervaardiging, de 
herstelling, de wijziging, het aanbod, de verwerving, de overdracht of enige andere vorm van terbe-
schikkingstelling van vuurwapens, onderdelen ervan of munitie ervoor, ongeacht de herkomst en de 
bestemming ervan en ongeacht of de goederen op het Belgisch grondgebied komen, of die een dergelijke 
overeenkomst sluit wanneer het vervoer door een derde wordt verricht.”

6. N. Demeyere (2012). Wapenhandel. Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 71, 190.

7. Artikel 2, 1° wapenwet.

8. Blanke wapens zijn wapens die zijn ontworpen om te doden of te verwonden door middel van 
een direct contact met het slachtoffer. Deze term wordt gebruikt voor een grote diversiteit aan 
houw- en steekwapens, zoals bijvoorbeeld zwaarden, degens, bajonetten of zakmessen.

9. Tenzij de overheid bij uitvoeringsbesluit de erkenning ook van toepassing verklaart op deze wa-
pens.

10. Wellicht gaat het over activiteiten als ‘verhuren’ of ‘uitwisselen’. Het tijdelijk uitlenen van vuur-
wapens door erkende uitbaters van een schietstand voor gebruik op de schietstand, zonder dat 
de wapens definitief overgedragen worden, valt evenwel niet onder de bepaling ‘anderszins ter 
beschikking stellen’ (zie paragraaf 2.1 van de gecoördineerde omzendbrief van 25 oktober 2011 
over de toepassing van de wapenwetgeving, B.S. 2 december 2011).

11. Zie paragraaf 2.1 van de gecoördineerde omzendbrief van 25 oktober 2011 over de toepassing 
van de wapenwetgeving (B.S. 2 december 2011).

12. N. Demeyere (2012). Wapenhandel. Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 71, 194.

13. Artikel 5, wapenwet en KB van 11 juni 2011 tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar 
(B.S. 17 juni 2011).

14. KB van 24 april 1997 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het voorhan-
den hebben en het verzamelen van vuurwapens of munitie. Zie ook paragraaf 4.1.7 van de geco-
ordineerde omzendbrief van 25 oktober 2011 over de toepassing van de wapenwetgeving (B.S. 2 
december 2011).

15. N. Duquet & M. Van Alstein (2011). Vuurwapens. Handel, bezit en gebruik. Leuven: Acco, p. 
107.

16. Artikel 23, KB van 20 september 1991 tot uitvoering van de wapenwet (B.S. 21 september 
1991).

17. Artikel 35, 4° wapenwet.

18. Zie KB van 11 juni 2011 tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar (B.S. 17 juni 2011).

19. Vrij verkrijgbare wapens zijn bijvoorbeeld de blanke wapens, de niet-vuurwapens en de namaak-
wapens; de vuurwapens met een historische, folkloristische of decoratieve waarde (algemeen ge-
sproken de antieke vuurwapens); de vuurwapens die definitief voor het schieten onbruikbaar zijn 
gemaakt; en alarmwapens. Zie artikel 3, § 2 wapenwet.

20. Voor de vereiste van meerderjarigheid, zie artikel 19, 2° wapenwet.

21. Artikel 23bis, § 3, KB van 20 september 1991 tot uitvoering van de wapenwet.

22. Artikelen 10 en 11, KB van 20 september 1991 tot uitvoering van de wapenwet.
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23. Artikel 22 wapenwet en artikel 23bis, § 3, KB van 20 september 1991 tot uitvoering van de 
wapenwet.

24. Artikel 23bis, KB van 20 september 1991 tot uitvoering van de wapenwet.

25. De betrokken handelaars zullen wel steeds aannemelijk moeten maken dat ze deze wapens in hun 
bezit hebben met het oog op een bestelling van de overheid, bijvoorbeeld door een bewijs van 
bestelling, of door te kunnen aantonen dat ze de wapens zullen gaan voorstellen bij een overheid 
met het oog op een bestelling of in het kader van een aanbestedingsprocedure. Zie N. Demeyere 
(2012). Wapenhandel. Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, 71, 212.

26. Deze cijfers werden (in februari 2014) geconsulteerd in het beStat-systeem van de FOD Econo-
mie op de site http://statbel.fgov.be, actieve btw-plichtige ondernemingen volgens economische 
activiteit en administratieve geografie, meest recente jaar (2012), Sectie C Industrie, 25.4 Ver-
vaardiging van wapens en munitie.

27. Schriftelijke communicatie met de Federale Wapendienst, 21 februari 2014.

28. Schriftelijke communicatie met de Federale Wapendienst, 21 februari 2014.

29. De cijfers werden (in februari 2014) geraadpleegd in het beStat-systeem van de FOD Economie 
op de site http://statbel.fgov.be, aantal actieve btw-plichtige ondernemingen volgens economi-
sche activiteit en administratieve geografie, meest recente jaar (2012), Sectie G ‘Groot- en de-
tailhandel; reparatie van auto’s en motorfietsen’, categorie nr. 47.783 Detailhandel in wapens en 
munitie in gespecialiseerde winkels.

30. De cijfers voor periode 2003-2007 werden (in februari 2014) geraadpleegd in het beStat-systeem 
van de FOD Economie op de site http://statbel.fgov.be, historiek btw-plichtige ondernemingen, 
‘evolutie van het aantal btw-plichtige ondernemingen volgens activiteit’, categorie nr. 52.491, ‘ge-
specialiseerde detailhandel in wapens en munitie’. De cijfers voor 2012 werden (in februari 2014) 
geraadpleegd in het beStat-systeem van de FOD Economie op de site http://statbel.fgov.be, aantal 
actieve btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit en administratieve geografie, 
meest recente jaar (2012), Sectie G ‘Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s en motorfietsen’, 
categorie nr. 47.783 Detailhandel in wapens en munitie in gespecialiseerde winkels.

31. N. Duquet & M. Van Alstein (2011). Vuurwapens. Handel, bezit en gebruik. Leuven: Acco, p. 
108.

32. N. Duquet & M. Van Alstein (2011). Vuurwapens. Handel, bezit en gebruik. Leuven: Acco, p. 
98-104.

33. Door een verandering in de Vlaamse rapporteringsmethodologie vanaf het jaarverslag van 2012 
kunnen we bovendien de gegevens van 2012-2013 niet vergelijken met de gegevens van voor 
2012. Sinds het maandverslag van oktober 2012 en de publicatie van het jaarverslag van 2012 
(in januari 2014) vermeldt de Vlaamse Regering in haar verslagen ook de vergunde transacties 
die toegekend werden onder het stelsel van de Europese vuurwapenrichtlijn 91/477. In de voor-
gaande maand- en jaarverslagen werden deze vergunningen niet opgenomen.

34. Invoervergunningen worden nauwelijks geweigerd in België. In 2012-2013 werden drie Vlaamse 
vergunningen voor de invoer/overbrenging van vuurwapens geweigerd. In het Waals en Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest werden de afgelopen jaren (cijfers tot en met 2012) geen invoervergun-
ningen geweigerd.

35. De vergunningen hebben betrekking op de invoer en overbrenging van producten ter waarde 
van ongeveer 79,4 miljoen euro. We moeten echter voorzichtig zijn met de interpretatie van dit 
laatste cijfer. Enerzijds hebben 181 vergunningen de waarde van nul euro (waarschijnlijk vooral 
vergunningen die werden toegekend voor overbrenging van vuurwapens binnen de EU onder 
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het stelsel van de Europese richtlijn 91/ 477 en waarvoor de vereiste documenten geen referentie 
bevatten naar de financiële waarde van de goederen). Anderzijds werden in 2012 een aantal 
bijzondere vergunningen uitgereikt die de totale waarde van de vergunde invoer/overbrenging 
kunstmatig verhoogden omdat ze in zeer sterke mate betrekking hadden op de potentiële in-
stroom van vuurwapens en munitie. Het betreft meer bepaald een vergunning voor de invoer van 
munitie uit Zwitserland ter waarde van 24,9 miljoen euro en een vergunning voor de invoer van 
vuurwapens uit Italië ter waarde van 7,9 miljoen euro. Voor meer duiding bij deze vergunningen, 
zie: M. Dubois & N. Duquet (2013). Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2012. Brussel: Vlaams 
Vredesinstituut, p. 18-19.

36. Verder werden in deze periode ook 75 vergunningen uitgereikt voor de invoer/overbrenging van 
combinaties van vuurwapens, toebehoren en munitie of voor niet-gespecificeerde vuurwapenge-
relateerde producten (5,3 miljoen euro).

37. Luchtdrukwapens kunnen alleen verkocht worden door erkende wapenhandelaars (KB van 30 
maart 1995 tot indeling van sommige gas- en luchtwapens). Lange luchtdrukwapens zijn vrij 
verkrijgbaar, terwijl korte luchtdrukwapens vergunningsplichtig zijn indien ze een grotere kracht 
hebben dan 7,5 Joule.

38. N. Duquet & M. Van Alstein (2011). Vuurwapens. Handel, bezit en gebruik. Leuven: Acco, p. 
109-110.

39. N. Demeyere (2012). Wapenhandel. Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 71, 200.

40. Artikel 19, 1°, wapenwet. Dit betekent dat het verboden is om op een internetsite de mogelijk-
heid te bieden een koopovereenkomst van het wapen af te sluiten, bijvoorbeeld door op het wa-
pen te klikken en aldus – op de website – een akkoord te laten ontstaan over de zaak en de prijs. 
De omzendbrief van de minister van Justitie over de toepassing van de Belgische wapenwetgeving 
vermeldt in dat kader dat het dus verboden is om wapens te verkopen via publieke veilingsites of 
andere advertentiesites zoals eBay of 2dehands.be, omdat in deze gevallen de verkoopverrichting 
tot stand komt via de website. Ook het tot stand brengen van een verkoop via e-mailverkeer of 
andere elektronische communicatiemiddelen is om dezelfde reden verboden (zie paragraaf 4.2.1 
van de gecoördineerde omzendbrief van 25 oktober 2011 over de toepassing van de wapenwet-
geving, B.S. 2 december 2011).

41. Zie paragraaf 4.2.1 van de gecoördineerde omzendbrief van 25 oktober 2011 over de toepassing 
van de wapenwetgeving (B.S. 2 december 2011).

42. N. Demeyere (2013). Overzicht Wapenwet 2013. Bankhove, p. 181.

43. Artikel 19, 5°, wapenwet.

44. Belgische erkende wapenhandelaars moeten een kopie van hun erkenning bij zich hebben op de 
beurs. Buitenlandse wapenhandelaars moeten bij de gouverneur die bevoegd is voor de plaats 
waar de beurs plaatsvindt vooraf een tijdelijke erkenning aanvragen.

45. In april 2014 werd de regeling voor de HFD-wapens opnieuw bijgesteld, om historische re-
enactments in het kader van de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog mogelijk te maken 
(zie KB van 2 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betref-
fende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die 
voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt, met het oog op de herdenkingsmanifestaties van de 
Eerste Wereldoorlog, B.S. 8 april 2014).

46. Na afloop van de beurs moet een kopie van de registers bezorgd worden aan de organisator van de 
beurs. Die laatste moet deze kopieën binnen de drie dagen bezorgen aan de gewestelijke vergun-
ningsdiensten.
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47. Zie paragraaf 17 van de gecoördineerde omzendbrief van 25 oktober 2011 over de toepassing van 
de wapenwetgeving (B.S. 2 december 2011).

48. Zie N. Duquet & M. Van Alstein (2012). De registratie en traceerbaarheid van ingevoerde vuurwa-
pens. Brussel: Vlaams Vredesinstituut, p. 20-21.

49. N. Duquet & M. Van Alstein (2011). Vuurwapens. Handel, bezit en gebruik. Leuven: Acco, p. 
113-114.

50. Federale Politie, Politiële criminaliteitsstatistieken: België: 2000 – 2013, http://www.polfed-fedpol.be/
crim/crim_statistieken/2013_trim4/pdf/nationaal/rapport_2013_trim4_nat_belgie_nl.pdf.

51. Federale Politie, Politiële criminaliteitsstatistieken: België: 2000 – 2013, http://www.polfed-fedpol.be/
crim/crim_statistieken/2013_trim4/pdf/nationaal/rapport_2013_trim4_nat_belgie_nl.pdf.

52. Dit betekent echter niet dat jaarlijks 5700 illegale vuurwapens in beslag worden genomen door 
de politie. Deze cijfers hebben betrekking op vaststellingen van illegaal wapenbezit en niet op in-
beslagnames. Aangezien de politie bij een deel van de vaststellingen meerdere illegale vuurwapens 
aantreft, ligt het aantal jaarlijks in beslag genomen vuurwapens hoger dan 5700.

53. In Nederland, het buurland met de meest gedetailleerde en onderbouwde schattingen van illegaal 
vuurwapenbezit, werd het aantal bezitters van illegale vuurwapens in 2000 geschat op 54 000 
met in totaal tussen de 85 000 en 125 000 illegale scherpschietende vuurwapens (zie Bruinsma 
& Moors, 2005). Hoewel de Nederlandse cijfers goed onderbouwd zijn, kunnen we ze niet extra-
poleren naar België aangezien de context van illegaal vuurwapenbezit sterk verschilt tussen beide 
landen. In België word een significante hoeveelheid vuurwapens illegaal voorhanden gehouden 
doordat veel particulieren hun vuurwapens niet hebben geregulariseerd na de wijziging van de 
wapenwetgeving in 2006 (zie later), terwijl het illegaal vuurwapenbezit in Nederland grotendeels 
te vinden is in het criminele milieu.

54. Zie bijvoorbeeld de persberichten van de federale ministerraad van 4 maart, 3 juni en 9 december 
2005.

55. X. (2010). Wapens komen in kleine leveringen. Knack, 11 augustus 2010; X. (2010). Nooit 
zoveel illegale wapens in ons land. Gazet van Antwerpen, 18 augustus 2010.

56. M.S. De Vries (2008). De Nederlandse aanpak van illegale vuurwapenhandel. Justitiële verken-
ningen, 34: juli (Illegale Wapenhandel), 76-88.

57. Dit is niet de eerste keer dat vuurwapenzwendel als een prioritair probleem wordt beschouwd. 
Ook in het Nationaal Veiligheidsplan 2004-2007 werd wapenzwendel expliciet als strategische 
doelstelling vermeld.

58. Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015: Samen zorgen voor een veilige en leefbare samenleving, p. 27.

59. Sinds het voorjaar van 2010 houdt de federale politie een databank bij van de in beslag genomen 
vuurwapens. Deze databank biedt op dit moment nog geen mogelijkheden om het illegaal bezit 
van en de illegale handel in vuurwapens te analyseren, maar kan op termijn – op voorwaarde van 
een volgehouden inspanning – uitgroeien tot een belangrijk instrument in de strijd tegen illegaal 
vuurwapenbezit en -handel in België.

60. A.C.M. Spapens (2008). De logistiek en aanpak van illegale vuurwapenhandel binnen de EU-
landen. Justitiële verkenningen, 34: juli (Illegale Wapenhandel), 64-75.

61. Sinds 2009 werd ook vijfmaal een illegale vervaardiging van munitie vastgesteld door de politie.

62. Federale Politie, Politiële criminaliteitsstatistieken: België: 2000 – 2013.

63. X. (2011). Amrani moordde al voor aanslag in Luik. De Tijd, 14 december 2011; X. (2011). Ze 
kwamen uit het Oosten: De illegale wapenhandel bloeit. De Standaard, 17 december 2011.
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64. A.C.M. Spapens (2008). De logistiek en aanpak van illegale vuurwapenhandel binnen de EU-
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