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Zoals bepaald in zijn oprichtingsdecreet brengt het  Vlaams Vredesinstituut jaarlijks advies 
uit bij de beleidsbrief van de minister bevoegd voo r buitenlandse wapenhandel. Het 
Vredesinstituut 
• neemt er akte van dat verder wordt gewerkt aan een nieuw decreet inzake 

wapenexport, en houdt zich ter beschikking om hier in een zo vroeg mogelijk stadium 
advies bij te verlenen; 

• is bereid advies te verlenen bij samenwerkingsakkoo rden en bij decreten of 
uitvoeringsbesluiten op het vlak van buitenlandse h andel in militair materieel en 
producten voor tweeërlei gebruik; 

• vraagt om de wetenschappelijke studie aangaande jur idisch en administratieve 
aspecten van wapenexport in andere EU lidstaten pub liek te maken 

 
 

1 Wettelijk kader 

Het oprichtingsdecreet van het Vlaams Vredesinstituut bevat de volgende bepaling: 

“Jaarlijks komt in de beleidsbrief van de minister bevoegd voor de vergunningen voor in-, uit- en 
doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig 
materieel en daaraan verbonden technologie een lijst van situaties waarbij het advies van het 
Vredesinstituut wordt gevraagd. Deze beleidsbrief maakt, na advies van het Vredesinstituut, 
voorwerp uit van een parlementair debat en resulteert in een resolutie aan de Vlaamse 
Regering.” (artikel 6§2) 

In de Beleidsbrief 2008-2009 ingediend door mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van 
Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, is een stuk 
opgenomen dat uitvoering geeft aan deze bepaling.  

2 Bespreking beleidsbrief 

Het Vredesinstituut beperkt zich bij zijn bespreking van de beleidsbrief 2008-2009 tot ‘Hoofdstuk 
8: Over de invoer, doorvoer en uitvoer van wapens en aanverwant materieel, evenals van 
goederen en technologie voor tweeërlei gebruik’. 

Sectie 8.5. geeft uitvoering aan artikel 6§2 van het oprichtingsdecreet van het Vlaams 
Vredesinstituut. Het dient opgemerkt dat de situaties waarbij de minister in de huidige 
beleidsbrief advies vraagt reeds het onderwerp van advies uitmaakten in november 2007. 
Aanmerkingen bij de sectie 8.6 worden gekoppeld aan de bespreking van de tweede situatie 
waarbij het advies van het Vredesinstituut wordt gevraagd. 

Ten eerste wil de minister - zoals vorig jaar - beroep doen op advies van het Vlaams 
Vredesinstituut bij het afsluiten van samenwerkingsakkoorden. In 2008 heeft het Vredesinstituut 
reeds twee adviezen in deze zin gegeven: (1) 01/02/2008 Advies bij het Samenwerkingsakkoord 
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Verdrag Chemische Wapens, (2) 30/09/2008 Advies bij het Samenwerkingsakkoord 
wapenhandel. Het instituut is bereid in de toekomst over samenwerkingsakkoorden m.b.t. in-, uit- 
en doorvoer van wapens en aanverwant materieel evenals voor goederen voor tweeërlei gebruik 
advies te verlenen. Het verdient aanbeveling steeds in een zo vroeg mogelijke fase een beroep 
te doen op het Vredesinstituut.  
 
Ten tweede zal het Vredesinstituut worden geconsulteerd over een toekomstig Vlaams decreet 
inzake wapenexport, meer bepaald wanneer er een voorontwerp van decreet klaar is. Ook over 
uitvoeringsbesluiten bij dit decreet zal de minister het advies van het Vredesinstituut inwinnen. 
Bovendien doet de minister, zoals blijkt uit de bespreking van de stand van zaken van het 
Vlaams wapendecreet, nog beroep op andere onderzoekscentra dan het Vredesinstituut (8.6 Het 
Vlaams wapenexportdecreet). Het kan het eindresultaat enkel ten goede komen dat de minister 
zich zo breed mogelijk laat adviseren.  
 
Een benchmarking-studie werd uitgevoerd om juridische en administratieve aspecten van 
wapenexport in de EU lidstaten na te gaan. De in de beleidsbrief omschreven modaliteiten van 
de publicatie van deze studie – een samenvatting voor de Vlaamse volksvertegenwoordigers en 
de deelnemende landen – roepen bedenkingen op. Wetenschappelijk onderzoek verwerft zijn 
waarde in het publieke domein waar het verder onderzoek informeert en onafhankelijke toetsing 
door derden kan doorstaan. Gezien de studie tot doel heeft nieuwe wetgevende initiatieven te 
informeren, en in het licht van openbaarheid van bestuur, is het wenselijk om de volledige 
benchmarking-studie te publiceren.  
 
 

3 Advies 

Het Vlaams Vredesinstituut adviseert het Vlaams Parlement om 
1. in te stemmen met het voornemen van de minister om het Vredesinstituut te consulteren 

over samenwerkingsakkoorden m.b.t. de in-, uit- en doorvoer van wapens en aanverwant 
materieel evenals voor goederen en technologie voor tweeërlei gebruik; 

2. in te stemmen met het voornemen van de minister om het Vredesinstituut te consulteren 
over voorontwerpen van decreet ter vervanging van de federale wapenwet van 5 
augustus 1991 betreffende wapens en aanverwant materieel, evenals bij de uitvaardiging 
van besluiten ter uitvoering van dit decreet; 

3. de minister te vragen steeds in een zo vroeg mogelijk stadium uitvoering te geven aan 
deze voornemens; 

4. aan te dringen op de publicatie van de volledige benchmarking-studie aangaande 
juridisch en administratieve aspecten van wapenexport in de EU lidstaten 

 
 
 

 



 

ADVIESNOTA  │ 

Advies bij de beleidsbrief 2008-2009 van de minister  bevoegd voor de vergunningen voor in-, uit- en doorvoer  van 

wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of  voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan  verbonden 

technologie 

4 / 4

 

Het Vlaams Vredesinstituut werd bij decreet opgeric ht door het Vlaams Parlement als 
onafhankelijk instituut voor vredesonderzoek. Het V redesinstituut voert wetenschappelijk 
onderzoek uit, documenteert relevante informatiebro nnen, en informeert en adviseert het 
Vlaams Parlement en het brede publiek inzake vredes vraagstukken.  
 
www.vlaamsvredesinstituut.eu 


