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Authorized Economic Operator
Biological Weapons Convention
Centrale Dienst voor In-en Uitvoer
Chemical Weapons Convention
Dienst Controle Strategische Goederen
Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
Export Control Classification Number
Europese Gemeenschap
Europese Unie
Gecombineerde Nomenclatuur
Internal Compliance Program
Islamitische Staat
Inspektionen för strategiska produkter
Koninklijk Besluit
Kleine of Middelgrote Onderneming
Missile Technology Control Regime
Niet-gouvernementele Organisatie
Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens
Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
Precursoren, Oorsprong, Strategische Goederen, Sanctiewetgeving
Stockholm International Peace Research Institute
Strategic Trade Control Enforcement
Verenigde Naties
Werelddouaneorganisatie
Wereldoorlog

Op 22 april 1915, tijdens de Eerste Wereldoorlog, werd de eerste grootschalige
gifgasaanval uitgevoerd nabij Ieper, Vlaanderen. Tijdens deze oorlog werd op
verschillende ogenblikken geëxperimenteerd en gebruik gemaakt van chemische wapens.
Zo werden onder meer chloor, fosgeen en mosterdgas voor het eerst gebruikt als chemisch
wapen aan het Vlaamse front.1 Na Wereldoorlog I werd het vooroorlogse verbod op het
gebruik van giftige gassen herbevestigd in het Verdrag van Versailles (1919) en werd
Duitsland verboden om deze te produceren of in te voeren. Buiten dit verbod voor
Duitsland, was de ontwikkeling en het gebruik van chemische wapens door andere landen
nog steeds toegestaan.2 Zo gebruikte Spanje tussen 1921 en 1927 verschillende chemische
wapens tegen de Berberrebellen tijdens de Rifoorlog in Spaans Marokko.3
In 1928 trad het Protocol inzake het verbod op het gebruik in oorlogssituaties van
verstikkende, giftige of andere gassen, en van bacteriologische methoden van
oorlogvoering, afgesloten tussen verschillende grootmachten, in werking. Vóór de
Tweede Wereldoorlog (WO II) werd het protocol geratificeerd door vele landen, met de
opvallende uitzondering van de Verenigde Staten en Japan.4 Dit protocol legde de
grondslag voor het latere Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie en de
aanleg van voorraden van bacteriologische (biologische) en toxinewapens en inzake de
vernietiging van deze wapens (het Verdrag inzake biologische en toxinewapens, hierna
‘BWC’) dat in april 1972 werd geopend voor ondertekening en in 1975 in werking trad en
het Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het
gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens (het Verdrag
inzake chemische wapens, hierna ‘CWC’). Het CWC werd aangenomen door de VNconferentie inzake ontwapening in september 1992 en trad in werking in april 1997.5
Na WO II werden chemische wapens onder meer nog gebruikt door de Verenigde Staten in
de Vietnamoorlog. Ook tijdens de Iran-Irakoorlog in de jaren tachtig van de vorige eeuw
maakten beide partijen zich schuldig aan het gebruik van chemische wapens. Het
veelvuldige gebruik van chemische wapens als mosterdgas en tabun door Irak zette Iran
ertoe aan te dreigen om eveneens chemische wapens in te zetten. Deze dynamiek toont
het gevaar dat uitging van het gebruik van chemische wapens.6 Recenter werden ook
verschillende aanvallen met chemische wapens door de Syrische overheid in de nog steeds
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durende burgeroorlog vastgesteld.7 Sinds 2013 hebben de Verenigde Naties en de
Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), dat instaat voor de opvolging
van de implementatie van het CWC, verscheidene aanvallen met chemische wapens, zoals
chloorgas, mosterdgas en sarin gedocumenteerd op diverse plaatsen en diverse
tijdstippen in het Syrische conflict.8 De overgrote meerderheid van deze aanvallen kan
worden toegeschreven aan de Syrische overheid.
Biologische oorlogsvoering is, in vergelijking met chemische oorlogsvoering, minder
prominent doorheen de geschiedenis. Een van de weinige voorbeelden van biologische
oorlogsvoering is het gebruik van biologische wapens door Japan in China tijdens WO II.
Het Japanse leger verspreidde vlooien besmet met pest, vliegen besmet met cholera en
andere insecten met ziekten in China.9 De impact van deze besmettingen zou geleid
hebben tot meer dan tienduizend doden. In de jaren zestig hadden landen als de Verenigde
Staten en de Sovjet-Unie nog programma’s voor de ontwikkeling van biologische wapens,
maar deze producten zijn nooit ingezet en aangemaakte voorraden werden na de
inwerkingtreding van het BWC geleidelijk vernietigd. De Verenigde Staten besliste al in
1969 unilateraal tot het vernietigen van de bestaande voorraden biologische agentia10; de
Sovjet-Unie daarentegen vergrootte haar programma nog in de jaren zeventig en tachtig.
Pas in 1993, onder president Jeltsin, werd dit programma stilgelegd.11
Vandaag is de dreiging van het gebruik van chemische en biologische wapens nog steeds
aanwezig. De Syrische casus maakt dit, jammer genoeg, zeer duidelijk. Internationale
verdragen met betrekking tot het terugdringen van het gebruik van chemische en
biologische wapens – momenteel respectievelijk de CWC en het BWC – kennen in essentie
een dubbele doelstelling. Ten eerste houden ze een verplichting in voor verdragspartijen
om bestaande voorraden van chemische en biologische wapens te vernietigen. Naast deze
ontwapening is de preventie van de proliferatie en het verdere gebruik van chemische en
biologische wapens cruciaal. Voor dit tweede aspect is een gedegen controle belangrijk, op
onder meer de internationale handel in de goederen, technologieën en kennis die nodig
zijn om chemische en biologische wapens te ontwikkelen. Regimes, overheden of nietstatelijke actoren die chemische of biologische wapens willen ontwikkelen zullen hiervoor
op de eerste plaats op zoek moeten gaan naar de chemische en biologische producten die
nodig zijn voor de ontwikkeling van chemische en biologische wapens. In eerste instantie
gaat het in het geval van chemische wapens om zogenaamde precursoren, de chemische
stoffen nodig om chemische wapens te ontwikkelen. Daarnaast hebben dergelijke
wapenprogramma’s apparatuur en materiaal nodig, maar ook kennis en technologie om
dergelijke wapens te ontwikkelen.
Het gaat hierbij veelal om stoffen en goederen die vele toepassingen kennen in de civiele
industrie en die ook in eerste instantie voor civiel gebruik ontwikkeld zijn. Tegelijkertijd
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kunnen deze stoffen en goederen dus ook voor de ontwikkeling en productie van
chemische en biologische (of andere massavernietigingswapens) worden gebruikt. Een
goede controle op de internationale handel in deze zogenaamde goederen voor tweeërlei
gebruik – dual-use-goederen – is daarom nodig om de proliferatie van chemische en
biologische wapens tegen te gaan.
Sinds augustus 2003 zijn in België de gewestelijke overheden bevoegd voor de controle op
de buitenlandse handel in dergelijke dual-use-goederen. Samen met de bevoegdheid over
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de controle op de handel in militair materieel werd immers toen ook deze bevoegdheid
overgeheveld van de federale overheid naar de gewestelijke overheden. De grote omvang
en het grote belang van de chemische en biologische industrie en onderzoekswereld in
Vlaanderen maken een goed controlesysteem noodzakelijk. Vlaamse producten en
wetenschappelijke expertise kunnen een interessant doelwit zijn voor proliferatoren.
Deze mogelijke rol werd recent geïllustreerd door de controverse naar aanleiding van de
uitvoer van chemische producten zoals isopropanol en aceton tussen 2014 en 2016 naar
Syrië. In totaal ging het om 219 ton aceton, 77 ton methanol, 22 ton dichloormethaan en
168 ton isopropanol.a Deze stoffen worden weliswaar niet vermeld op de
exportcontrolelijsten, maar de uitvoer van deze producten was verboden via het Europese
sanctieregime tegen Syrië uit 2012. Het veelvuldige gebruik van chemische wapens door
het Syrische regime in de burgeroorlog sinds 2011 vormde de directe aanleiding voor de
opname van deze stoffen in dit sanctieregime. Hoewel deze producten frequent in de
civiele industrie gebruikt worden, kunnen ze immers ook worden aangewend voor de
ontwikkeling en productie van chemische wapens zoals sarin. Hoewel er geen direct
bewijs is dat deze Vlaamse goederen effectief gebruikt werden in de productie van die

Doelstelling van het rapport en onderzoeksmethoden
De doelstellingen van dit onderzoek zijn tweeledig. Op de eerste plaats willen we met deze
studie een uitgebreide profielschets maken van de Vlaamse chemische en biologische
dual-use-sector. Deze sector omvat zowel de relevante industrie als relevante
onderzoeksinstellingen. Bedoeling is een zicht te krijgen op de aard en omvang van de
vanuit Vlaanderen uitgevoerde chemische en biologische dual-use-goederen en de
bedrijven en instellingen die daarbij betrokken zijn. In tweede instantie wil deze studie
uitdagingen in het bestaande controlesysteem op de internationale handel in dual-usegoederen vanuit Vlaanderen identificeren.
Deze doelstellingen sluiten aan bij een eerdere studie van het Vlaams Vredesinstituut in
2019 naar de nucleaire dual-use-goederen, de nucleaire industrie en de relevante
controlepraktijk in Vlaanderen (hierna ‘nucleaire studie’). Via voorliggende studie willen
we de bevindingen uit deze eerdere studie aanvullen. Op die manier kan zowel een
vollediger beeld van de dual-use-sector in Vlaanderen als van (de uitdagingen in) het
bestaande controlesysteem op de handel in deze goederen worden geschetst.
Om deze doelstellingen te bereiken hebben we verschillende onderzoeksmethoden
gehanteerd:

––––
a
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chemische wapens, illustreert deze situatie uit het recente verleden wel het belang van
een goede controle op de uitvoer van dergelijke producten.

Ter vergelijking: in 2018 bedroeg de wereldwijde productie van isopropanol 2,4 miljoen ton (Global Isopropyl Alcohol
(IPA) Market Outlook to 2026 - ResearchAndMarkets.com | Business Wire
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1 Een uitgebreide literatuur- en documentenanalyse van relevante wetteksten,
beleidsdocumenten, onderzoeksliteratuur en websites van ondernemingen. De
raadpleging van websites van industrieorganisaties zoals Essenscia en mogelijk
relevante ondernemingen hebben bijgedragen tot een beter begrip van de Vlaamse
chemische en biologische dual-use-industrie.
2 Een analyse van publiek beschikbare data over de uitvoer van chemische en biologische
(dual-use-) goederen vanuit het Vlaams Gewest. Concreet hebben we drie verschillende
bronnen geraadpleegd: de maandelijkse rapportering door de Vlaamse overheid van de
vergunde en geweigerde uitvoer van dual-use-goederen vanuit het Vlaams Gewest,
data van Eurostat over de effectieve uitvoer vanuit de Europese lidstaten en relevante
informatie over concrete vergunde of geweigerde uitvoervergunningen in schriftelijke
parlementaire vragen en antwoorden. Op basis van deze analyse werden de
handelsstromen in chemische en biologische dual-use-goederen vanuit Vlaanderen zo
goed mogelijk in kaart gebracht.
3 Ten slotte hebben we kwalitatieve diepte-interviews afgenomen met verschillende
belanghebbenden. Tijdens deze interviews werden enerzijds de bevindingen uit de
profielschets van de Vlaamse chemische en biologische dual-use-sector verder
aangevuld en gecontextualiseerd. Anderzijds kwamen tijdens deze interviews de
praktijk van de controle op deze buitenlandse handel en de uitdagingen die schuilen in
deze controle aan bod. Tabel 1 geeft een overzicht van de respondenten die effectief
hebben deelgenomen aan het onderzoek.

Inleiding

Tabel 1: Overzicht bevraagde respondenten tijdens het onderzoek
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Datum

Instelling/organisatie

Type respondent

1

27 november 2020

Vertegenwoordiger Essenscia Vlaanderen

Industrie

2

1 december 2020

Vertegenwoordiger. dienst Controle Strategische Goederen

Overheid

3

1 december 2020

Vertegenwoordigers Douane FOD Financiën

Overheid

4

21 april 2021

Vertegenwoordiger bedrijf in de distributiesector

Industrie

5

28 april 2021

Vertegenwoordiger dienst Controle Strategische Goederen

Overheid

6

3 mei 2021

Vertegenwoordiger bedrijf in de farmaceutische sector

Industrie

7

7 mei 2021

Vertegenwoordiger onderzoeksinstelling

Onderzoek

Opbouw van het rapport

Het tweede hoofdstuk van dit rapport bevat een uitgebreide profielschets van de aard en
omvang van de Vlaamse biologische en chemische dual-use-sector. Deze profielschets
bevat zowel een analyse van het industriële en onderzoeksgerelateerde domein in
Vlaanderen en van de bedrijven en onderzoeksinstellingen die hierbinnen actief zijn.
Daarnaast bekijken we welke chemische en biologische dual-use-producten de voorbije
jaren vooral zijn uitgevoerd vanuit Vlaanderen en wat de bestemmingslanden en het
mogelijke gebruik van deze producten zijn.
Het derde hoofdstuk, tot slot, behandelt de belangrijkste uitdagingen voor het bestaande
controlesysteem in Vlaanderen op de handel in (biologische en chemische) dual-useproducten. Hierbij bespreken we de uitdagingen verbonden aan de eigenheid van de
actoren betrokken in de internationale handel: de industrie, de logistieke sector en de
relevante onderzoeksinstellingen. Met name het belang van goede outreach, verhoogde
bewustwording over potentiële proliferatierisico’s en de implementatie van internal
compliance programmes bij deze actoren komen hierbij aan bod. Daarnaast gaat dit
hoofdstuk ook in op de samenwerking tussen de verschillende overheidsdiensten
betrokken bij de controle op deze internationale handel en op de uitdagingen voor de
efficiënte en effectieve handhaving en vervolging van inbreuken op het controleregime.

Chemische en biologische dual-use-handel en -industrie in Vlaanderen: aard, omvang en uitdagingen

Het eerste hoofdstuk van het rapport voorziet in een beknopte omschrijving van de
relevante internationale verdragen en conventies die de ontwikkeling, productie, opslag,
vervoer en gebruik van chemische en biologische wapens behandelen. Achtereenvolgens
staan we stil bij de CWC en de BWC, de Australia Group en de Europese Dual-UseVerordening. Aangezien deze verordening het overkoepelend kader schetst voor de
controle op de internationale handel in de verschillende dual-use-goederen vanuit de
Europese lidstaten, bespreken we in dit eerste hoofdstuk de belangrijkste aspecten ervan.
Hierbij bekijken we meer specifiek welke goederen effectief gecontroleerd worden, welke
transacties vergunningsplichtig zijn, wie deze vergunningen dient aan te vragen en welke
vergunningen er bestaan. Het is op basis van deze verordening dat de Vlaamse overheid
de controle op de internationale handel in chemische en biologische dual-use-goederen
dient vorm te geven. Tot slot bespreken we in dit hoofdstuk de rol en de relevantie van
zogenaamde sanctieregimes in de preventie van de verspreiding van chemische en
biologische wapens en de impact daarvan op het Vlaamse controlesysteem.
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1

Internationale context

Alvorens de chemische en biologische dual-use-sector in Vlaanderen te schetsen en de
wijze waarop de Vlaamse overheid de internationale handel in deze goederen controleert,
is het nodig in te gaan op het relevante internationale regelgevende kader. Dit kader
bepaalt niet alleen welke goederen worden beschouwd als chemische en biologische dualuse-goederen waarvan de internationale handel moet worden gecontroleerd, het bepaalt
ook in belangrijke mate hoe het regulerende kader eruitziet waarbinnen de Vlaamse
overheid deze controle dient te organiseren.
Een eerste deel (1.1) van dit hoofdstuk bespreekt het relevante internationale
regelgevende kader omtrent chemische en biologische wapens (en de totstandkoming
daarvan). Hierbij richten we ons op de twee centrale internationale verdragen, met name
de Chemische Wapens Conventie (1993) en de Biologische Wapens Conventie (1972),
waarmee deze types wapens illegaal werden verklaard. Beide verdragen kennen dezelfde
doelstellingen: ontwapening en ontmanteling van bestaande voorraden van biologische
en chemische wapens enerzijds en preventie van de proliferatie van nieuwe wapens
anderzijds. Voor deze tweede doelstelling is een goed controlesysteem op de handel in die
goederen die kunnen worden aangewend voor de ontwikkeling, productie of het gebruik
van deze wapens onontbeerlijk. Daarom komt ook de Australia Group, een informeel
internationaal controleregime, aan bod. Dit controleregime, waarvan de meeste landen
die chemische en biologische goederen produceren deel uitmaken, houdt zich onder
andere bezig met het opstellen van gemeenschappelijke lijsten met te controleren
biologische en chemische goederen.
Internationale context

De wijze waarop deze internationale regels zijn omgezet op Europees niveau komt in het
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tweede deel van dit hoofdstuk (1.2) aan bod. Het Europees regelgevend kader is op de
eerste plaats een omzetting van internationale overeenkomsten die verbintenissen
inhouden voor staten om nationale controles in te voeren ter voorkoming van de
verspreiding van chemische en biologische wapens en hun overbrengingsmiddelen.
Aangezien de EU exclusief bevoegd is voor het gemeenschappelijk commercieel beleid
treedt de EU op als regelgever op dit vlak, via de zogenaamde Dual-Use-Verordening. Het
is dit regelgevend kader dat voor een belangrijk stuk vastlegt hoe de Vlaamse overheid de

controle organiseert op de internationale handel in biologische en chemische goederen
die mogelijk gebruikt kunnen worden voor ontwikkeling, productie, opslag, vervoer en
gebruik van biologische en chemische wapens. In dit deel bespreken we daarom beknopt
de belangrijkste principes van deze Dual-Use-Verordening.

1.1

Het controleregime voor de internationale handel in
chemische en biologische producten
1.1.1 Een verbod op chemische wapens: de Chemical Weapons
Convention

Al snel na de eerste inzet van chemische wapens in oorlogssituaties, bleek er sprake van
een internationale zoektocht naar manieren om het gebruik van dergelijke wapens te
verbieden. De twintigste eeuw zou bijgevolg diverse pogingen zien om het gebruik van
chemische wapens internationaal te verbieden. Al in 1928 trad een eerste internationaal
verdrag in werking – het reeds vermelde protocol inzake het verbod op het gebruik in
oorlogssituaties van verstikkende, giftige of andere gassen, en van bacteriologische
methoden van oorlogvoering – maar dit belette niet dat vooral tijdens de Koude Oorlog
zowel de Verenigde Staten als de Sovjet-Unie grote voorraden chemische wapens in hun
bezit hielden.12 Ook diverse andere landen – Irak, Iran, Libië, India, Syrië - kenden tijdens
de twintigste eeuw nationale programma’s voor de ontwikkeling van chemische wapens.13
Pas na de Koude Oorlog wonnen de onderhandelingen over een internationaal verbod op
chemische wapens binnen de schoot van de VN-Conferentie over Ontwapening aan
momentum. Dit leidde in 1993 tot de formele ondertekening van de Chemical Weapons
Convention (CWC). In april 1997, 180 dagen na de 65e ratificatie van de conventie, trad de
CWC ook effectief in werking.14 Zoals de meeste internationale regimes over
massavernietigingswapens kent deze conventie een dubbele insteek. Ten eerste streeft dit
internationaal regime naar de ontwapening en ontmanteling van bestaande voorraden
van chemische wapens en chemische stoffen. Verdragspartijen verbinden zich er meer
concreet toe om alle bestaande chemische wapens en de hiervoor gebruikte
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Ten slotte bespreekt dit hoofdstuk een specifieke vorm van internationale regelgeving, de
zogenaamde sanctieregimes (1.3). Diverse internationale instellingen – de VNVeiligheidsraad, de OVSE, de EU – kunnen sancties opleggen aan specifieke landen of
entiteiten. De motivatie voor en doelstellingen van dergelijke sanctieregimes kunnen zeer
uiteenlopend zijn, maar in bepaalde gevallen zijn dergelijke sancties specifiek opgezet
omwille van een internationale bezorgdheid over de aanwezigheid van geheime
proliferatieprogramma’s van massavernietigingswapens in een land. In zo’n geval kan via
een sanctieregime, omwille van die verhoogde bezorgdheid, de internationale handel in
een bijkomende reeks van chemische en biologische goederen naar dat specifieke land
verboden of vergunningsplichtig worden gemaakt. Dergelijke sanctieregimes brengen
met andere woorden specifieke taken en verantwoordelijkheden mee voor de
controlepraktijk.
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productiefaciliteiten te ontmantelen. Deze ontmanteling moet zo snel mogelijk na
toetreding tot de conventie gebeuren.15
Het CWC definieert ‘chemische wapens’ als toxische chemicaliën en hun precursoren,
munitie en voorzieningen en elke uitrusting die specifiek is ontworpen voor gebruik
rechtstreeks verbonden aan munitie en voorzieningen.16 Deze conventie werd formeel
aangenomen in 1993 en trad formeel in werking in april 1997. De conventie kent een
quasi-universele toepassing. Momenteel hebben 193 landen het CWC ondertekend en
geratificeerd. Israël heeft het verdrag wel ondertekend, maar (nog) niet geratificeerd.
Enkel Egypte, Noord-Korea en Zuid-Soedan hebben momenteel het CWC niet
ondertekend.
Een tweede verplichting voor lidstaten is het controleren van de internationale handel in
bepaalde toxische chemische stoffen en hun precursoren. Doel is ervoor te zorgen dat deze
producten enkel gebruikt worden voor doeleinden die niet verboden zijn onder de
conventie.17 Op die manier streeft deze conventie ernaar de proliferatie van nieuwe
chemische wapens te voorkomen. De CWC bevat daarom een drieledige lijst met
chemische stoffen waarvan de handel verboden of gecontroleerd dient te worden door de
verdragspartijen. Afhankelijk van het gevaar en de frequentie van hun gebruik in civiele
toepassingen worden stoffen ingedeeld op ‘lijst 1’, ‘lijst 2’ of ‘lijst 3’. De classificatie van
een bepaald product op een van deze drie lijsten gebeurt op basis van het risico dat deze
chemische stoffen gebruikt kunnen worden of al effectief gebruikt werden als chemisch
wapen, en op basis van de mate waarin de betreffende producten ook een civiele
toepassing kunnen hebben.18 Lijst 1 bevat dan de chemische stoffen en hun precursoren
die het grootste risico lopen als chemisch wapen te worden ingezet (of reeds werden
ingezet) en die slechts een zeer beperkte civiele toepassing kennen. Concreet bevat Lijst 1
chemische stoffen als sarin, tabun, VX, mosterdgas en ricine en enkele belangrijke
precursoren voor die toxische chemicaliën.19 De productie, de handel en het gebruik van
de stoffen (en mengsels met deze stoffen erin) opgenomen in ‘lijst 1’ is niet toegestaan,
behalve in zeer specifieke omstandigheden.20 Bovendien kunnen dergelijke lijst 1-stoffen
enkel worden uitgevoerd naar andere verdragspartijen bij het CWC.21 Stoffen opgenomen
in lijst 222 en lijst 323 van de CWC zijn niet onderworpen aan gelijkaardige
verbodsbepalingen, maar hun gebruik dient wel door de verdragspartijen gecontroleerd
te worden. Belangrijk is dat ook mengsels die bestaan uit een of meerdere van de
gecontroleerde chemische stoffen gecontroleerd dienen te worden.

Internationale context

De CWC voorziet bovendien in een bindend en strikt verificatiemechanisme waarbij
controleurs van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (‘OPCW’), dat in
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de schoot van de CWC werd opgericht, het recht krijgen bepaalde installaties te
controleren om het naleven van hun verplichtingen onder de conventie door de
verdragspartijen te verifiëren. Volgens het OPCW zou momenteel meer dan 98% van de
aangegeven voorraden chemische wapens door de verdragspartijen effectief en
gecontroleerd vernietigd zijn.24

1.1.2 Een verbod op biologische wapens: de Biologische Wapens
Conventie

Niet alleen verbinden verdragspartijen zich ertoe om bestaande voorraden van deze
wapens te ontmantelen (binnen negen maanden na inwerkingtreding van het verdrag of
na toetreding); ook de productie, opslag en aankoop van deze wapens is verboden.
Bijkomend verbinden alle landen die dit verdrag ondertekenen zich om deze goederen niet
over te dragen aan om het even wie, en om op geen enkele mogelijke wijze te assisteren
bij het vervaardigden of verwerven van agentia, toxines, biologische wapens of
uitrustingen.28 De BWC beschikt echter, in tegenstelling tot de CWC, niet over een effectief
verificatiemechanisme om de naleving van de bepalingen van het verdrag in de praktijk te
controleren.

1.1.3

Naar gecoördineerde exportcontroleregels: de Australia Group

Bovendien zijn er ook in het kader van multilaterale uitvoercontroleregelingen
overeengekomen verbintenissen waar informele groepen van landen samenwerken om de
implementatie van de non-proliferatie- en verbodsverdragen te ondersteunen.29 Ze
stellen lijsten op van producten en technologieën die omwille van hun mogelijke
toepassing in de ontwikkeling van verboden wapens moeten worden gecontroleerd bij
uitvoer. Exporterende landen bundelden hun krachten om gevoelige handel te reguleren,
zonder daarbij te streven naar universaliteit. Het doel van deze regelingen is dan ook om
producten en technologieën te identificeren waarvan de uitvoer moet voldoen aan de
uitvoercontroleregels om het risico van ongeoorloofd gebruik en ongeoorloofde
verspreiding van deze dual-use-goederen te voorkomen. De regimes geven een concrete

––––
a
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De BWC – de Biologische Wapens Conventie – is, net zoals de CWC, ontwikkeld binnen de
schoot van het VN-comité voor ontwapening. De onderhandelingen voor deze conventie
werden formeel afgesloten in september 1971 en bekrachtigd door de Algemene
Vergadering van de VN in december van dat jaar. In april 1972 werd de conventie geopend
voor ondertekening. Na ratificatie van het verdrag door 22 landen, waaronder het
Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, trad deze conventie effectief
in werking in maart 1975.25 Het was daarmee het eerste multilaterale verdrag dat een
volledige categorie van wapens illegaal verklaarde.26 Momenteel hebben 183
verdragspartijen het BWC ondertekend en geratificeerd. Nog vier andere landen hebben
het verdrag ondertekend, maar nog niet geratificeerd (Egypte, Haïti, Somalië en Syrië).a
De BWC definieert ‘biologische wapens’ als ‘alle microbiologische of andere biologische
agentia of toxines die niet gerechtvaardigd zijn voor preventieve, beschermende of andere
vreedzame doeleinden, en die gebruikt worden in een gewapend conflict’. Hiertoe behoren
ook alle wapens, uitrustingen of overbrengingsmiddelen die gebruikt kunnen worden om
dergelijke agentia of toxines te gebruiken.27

Daarnaast zijn er nog steeds tien landen die het BWC ondertekend noch geratificeerd hebben: Tsjaad, Comoren, Djibouti,
Eritrea, Israël, Kiribati, Micronesië, Namibië, Zuid-Sudan en Tuvalu.
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invulling aan de manier waarop de exportcontrole op strategische goederen vorm moet
krijgen.30
De Australia Group is een informeel internationaal forum voor landen die er aan de hand
van een harmonisatie van de uitvoercontrolemaatregelen voor probeert te zorgen dat de
uitvoer van materialen, uitrusting en technologie niet bijdraagt aan de ontwikkeling van
chemische of biologische wapens.31 De Australia Group werd opgericht in 1985 als reactie
op het gebruik van chemische wapens in de Iran-Irak oorlog en het gebrek aan
uniformiteit in de uitvoercontroles van de verschillende landen. Onderzoek van de
Verenigde Naties wees uit dat er chemische wapens gebruikt werden in deze oorlog en dat
ten minste een deel van de precursorchemicaliën en materialen voor deze chemische
wapens via legitieme handelskanalen waren verkregen uit verschillende Europese landen.
Als reactie daarop hebben verschillende landen uitvoercontroles ingevoerd voor bepaalde
chemische stoffen die voor de vervaardiging van chemische wapens kunnen worden
gebruikt.32 Ook de beperkte vooruitgang die op dat moment werd geboekt in de
onderhandelingen over het Verdrag Chemische Wapens bracht verschillende (vooral
westerse) landen hiertoe.
Om die controles zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en om te kunnen leren van
elkaars praktijken richtten deze landen de Australia Group op. Een belangrijke opdracht
van de Australia Group is de ontwikkeling van zogenaamde controlelijsten. Dit zijn lijsten
met goederen waarvan de lidstaten de buitenlandse handel dienen te controleren. In het
geval van chemische wapens komen de stoffen in grote mate overeen met de lijsten onder
het CWC. De controlelijst van de Australia Group gaat echter een stuk verder dan die van
het CWC en bevat niet enkel bijkomende chemische stoffen, maar plaatst ook
productieapparatuur en materialen en de bijbehorende technologie en software onder
controle.33

Internationale context

Omdat in het begin van de jaren 1990 bewijs werd vastgesteld waarbij dual-use-goederen
werden afgewend naar geheime programma’s voor de ontwikkeling van biologische
wapens, namen de leden van de Australia Group initiatieven om de internationale handel
in bepaalde biologische producten te controleren. De controlelijsten van de Australia
Group komen dus rechtstreeks voort vanuit de wens om de proliferatie van chemische en
biologische wapens te voorkomen. De Australia Group heeft bovendien twee
gemeenschappelijke controlelijsthandboeken gepubliceerd met uitleg over de
belangrijkste kenmerken en de voornaamste toepassingen van de verschillende
chemische en biologische dual-use-goederen die zijn opgenomen in de controlelijsten.34
Deze handboeken vormen een belangrijke gids voor bevoegde overheden om die controles
in de praktijk vorm te geven.
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Momenteel bestaat de Australia Group uit veertig deelnemende staten (en de Europese
Unie), die allemaal de CWC en de BWC hebben ondertekend. België is lid van de Australia
Group sinds de oprichting ervan.

1.2 De Europese Dual-Use-Verordening: overkoepelend
controleregime op de handel in dual-use-goederen
vanuit de EU

1 De Europese Dual-Use-Verordening integreert alle bestaande internationale
controleregimes op het vlak van dual-use-goederen. De controlelijsten die gehecht
zijn aan de Verordening bevatten alle dual-use-producten die vergunningsplichtig
zijn in het kader van de Nuclear Suppliers Group, het verdrag Chemische Wapens,
de Australia Group, het Missile Technology Control Regime (MTCR) en het
Wassenaar Arrangement.a De Europese benadering van dual-use gaat dus breder
dan enkel producten die voor massavernietigingswapens, zoals nucleaire,
biologische of chemische wapens, gebruikt kunnen worden.
2 De intracommunautaire handel in dual-use-producten is in beginsel vrij; enkel de
extra-Europese handel staat dus onder vergunningsplicht. Een uitzondering op het
vrij verkeer van dual-use-goederen binnen de EU geldt alleen voor de meest
gevoelige goederen.37 Naast onder andere nucleaire producten vermeldt deze bijlage
ook twee toxines, namelijk ricine en saxitoxine. De reden hiervoor is dat beide
toxines vermeld staan op Lijst 1 van de CWC, omdat ze in principe enkel gebruikt
kunnen worden in chemische of biologische wapens. De CWC legt daarom zeer
verregaande beperkingen op aan de handel in deze toxines.b
Een belangrijke reden voor de verdere aanpassingen van de Dual-Use-Verordening was de
uitbreiding van de EU naar 25 (in 2004), 27 (in 2007) en 28 (in 2013) lidstaten.38 Deze
uitbreiding betekende dat nieuwe lidstaten toegang kregen tot de eengemaakte markt met
een vrij verkeer van goederen. De meeste van deze nieuwe lidstaten beschikten niet over

––––
a

Naast de Australia Group zijn er nog andere thematische informele controleregimes. Concreet gaat het om de Groep van
Nucleaire Exportlanden (NSG), die controlelijsten opstelt met goederen die gebuikt kunnen worden voor de verspreiding
van nucleaire wapens; het Missile Technology Controle Regime (‘MTCR’) dat zich richt op goederen die gebruikt kunnen
worden voor rakettechnologieën die ingezet kunnen worden om massavernietigingswapens af te leveren; en het
Wassenaar Arrangement, dat zich richt op dual-use-goederen die aangewend kunnen worden voor de productie van
conventioneel militair materiaal.

b

De Dual-Use-Verordening bepaalt zelfs expliciet dat deze toxines niet via nationale algemene vergunningen mogen
worden verhandeld binnen de EU; voor elke transfer van deze toxines (binnen of buiten de EU) is daarom een individuele
vergunning nodig.
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Sinds 1993 – met de ondertekening van het EU-verdrag en de inwerkingtreding van de
Europese interne markt – is de EU in verregaande mate bevoegd voor de interne markt en
de internationale handel.35 De toen geldende praktijk waarbij elke lidstaat zelf instond
voor de organisatie en implementatie van uitvoercontroles van dual-use-goederen,
waaronder chemische en biologische goederen, werd gezien als een belemmering voor de
voltooiing van de interne markt. Een gemeenschappelijk Europees beleid zou bijdragen
tot de doeltreffendheid van non-proliferatie-initiatieven. Daarnaast zou een dergelijk
beleid een level playing field creëren voor de industrie, waarbij alle betrokken Europese
bedrijven aan gelijke exportcontroleregelgeving onderworpen zijn.36 Daarom ontwikkelde
de EU onder het gemeenschappelijk commercieel beleid een eerste Dual-Use-Verordening
in 1995. Twee belangrijke principes kenmerken dit Europees regulerende kader:
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adequate exportcontroles en waren op dat moment niet allemaal lid van internationale
controleregimes zoals de Australia Group. Op die manier ontstond een potentieel
proliferatierisico.39 De laatste aanpassing aan de Dual-Use-Verordening gebeurde in
2009.40 Deze verordening introduceerde nieuwe controlemaatregelen met betrekking tot
tussenhandel in en doorvoer van dual-use-producten, actualiseerde de lijst van te
controleren producten, en integreerde de beslissingen genomen binnen de relevante
internationale controleregimes.41 Momenteel moet elk land dat tot de EU toetreedt lid zijn
van elk belangrijk wapencontroleverdrag en moet het de nodige exportreglementeringen
reeds in de nationale wetgeving hebben. De EU zorgt er dan, via de Dual-Use-Verordening,
ook voor dat alle lidstaten hun verdragsverplichtingen ten volle uitvoeren.

Nieuwe Dual-Use-Verordening van kracht sinds 9 september 2021
Na verschillende jaren van vruchteloos onderhandelen, werd in november 2020 eindelijk
een akkoord gevonden tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de
Europese Raad over een aanpassing van de bestaande Dual-Use-Verordening.42
Op 11 juni 2021 werd deze Nieuwe Verordening 2021/821 gepubliceerd in het
Publicatieblad van de Europese Unie.43 Negentig dagen na deze publicatie – op 9
september 2021 – trad deze verordening eﬀectief in werking. Vanwege de directe
werking van een verordening in de nationale rechtsstelsels, zijn de aanpassingen
voorzien in deze Nieuwe Verordening vanaf die datum direct van kracht in alle lidstaten.
Omdat het grootste gedeelte van dit onderzoek gebeurde voorafgaand aan deze
datum en omdat de voorziene aanpassingen niets veranderen aan de lijst met
gecontroleerde goederen en evenmin andere fundamentele aanpassingen voor de
controle op chemische en biologische goederen met zich meebrengen, beperken we
onze analyse tot het regelgevende kader zoals vastgelegd in Verordening 428/2009.

Als Europese verordening heeft de Dual-Use-Verordening een rechtstreekse werking in
alle Europese lidstaten. Zij dient dus niet te worden omgezet naar de nationale wetgeving.
De bevoegde nationale overheden blijven wel exclusief bevoegd voor de implementatie
en interpretatie van de bepalingen in de verordening. Alle vergunningsaanvragen voor de
uitvoer van dual-use-goederen worden door de bevoegde nationale overheidsdiensten
Internationale context

behandeld.
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Omdat de Dual-Use-Verordening de lidstaten bepaalde vrijheden geeft in de praktische
organisatie van de controle, heeft de Vlaamse regering in 2014 een uitvoeringsbesluit
aangenomen “tot regeling van de uitvoer, doorvoer en overbrenging van producten voor
tweeërlei gebruik en het verlenen van technische bijstand van 14 maart 2014” (Hierna
‘Vlaamse Dual-Use-Besluit’).44 Het besluit regelt wie een vergunning kan aanvragen bij
het Vlaams Gewest, regelt de registratieverplichting voor het gebruik van een uniale
algemene uitvoervergunning, bepaalt de geldigheidstermijnen van de vergunning,

omschrijft de rapporteringsverplichtingen en voorziet in een bewaringstermijn (zeven
jaar) van de handelsbescheiden die betrekking hebben op vergunningsplichtige uitvoer,
doorvoer en overbrenging van dual-use-goederen. Daarnaast bepaalt het besluit ook de
verantwoordelijkheden in het licht van een potentiële catch-all-procedure en technische
bijstand.45
Aangezien deze Dual-Use-Verordening dus het overkoepelende en bindende wettelijke
kader vormt voor de organisatie van de controle op de buitenlandse handel in (chemische
en biologische) dual-use-goederen, bespreken we de belangrijkste bepalingen uit de
Dual-Use-Verordening. Achtereenvolgens gaan we in op (1) welke goederen worden
gecontroleerd, (2) welke transacties worden gecontroleerd, (3) hoe dual-use-goederen
kunnen worden verhandeld en (4) wie dual-use-goederen kan verhandelen.

Welke goederen worden gecontroleerd?

Het begrip ‘producten voor tweeërlei gebruik’, hierna verwezen als ‘dual-use-goederen’
wordt door de Dual-Use-Verordening gedefinieerd als “producten, met inbegrip van
programmatuur en technologie, die zowel een civiele als een militaire bestemming kunnen
hebben, met inbegrip van alle goederen die voor niet-explosieve doeleinden gebruikt kunnen
worden en op enige manier bijdragen in de vervaardiging van nucleaire wapens of andere
nucleaire explosiemiddelen”. De definitie in de Nieuwe Dual-Use-Verordening verwijst nu
ook expliciet naar ‘chemische of biologische wapens’: “…met inbegrip van producten die
kunnen worden gebruikt voor het ontwerp, de ontwikkeling, de productie of het gebruik van
nucleaire, chemische of biologische wapens of hun overbrengingsmiddelen, met inbegrip van
alle producten die voor niet-explosieve doeleinden…”. Hoewel dit in essentie weinig tot niets
verandert aan het concrete toepassingsgebied van de verordening, werd deze aanpassing
doorgevoerd om het bestaande toepassingsgebied explicieter te maken.
Concreet plaatst de Dual-Use-Verordening goederen onder controle op twee manieren: via
een uitgebreide goederenlijst waarvoor een systematische vergunningsplicht geldt, en via
de catch-all-clausule waarlangs ad-hoc bepaalde niet-opgelijste goederen toch
gecontroleerd kunnen worden.

Uitvoer van goederen opgenomen in Bijlage I
De

controlelijsten

in

Bijlage

I

bij

de

Dual-Use-Verordening

bepalen

het

toepassingsgebied van de Europese dual-use-controle. Alle goederen in deze lijst zijn in
beginsel vergunningsplichtig. Voor de extracommunautaire handel geldt dat de in
Bijlage I opgesomde producten onder controle staan.46 Deze Europese lijst wordt
regelmatig aangepast om hem in lijn te brengen met wijzigingen in de controlelijsten van
de verschillende internationale controleregimes.47 Elke wijziging in de controlelijst van
een informeel controleregime moet doorgevoerd worden in de Dual-Use-Verordening.
Deze controlelijst heeft een directe en rechtstreekse werking in de Europese lidstaten en
omvat tien categorieën, die elk vijf subcategorieën hebben.
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1.2.1
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0. Nucleaire goederen
1.

Materialen, chemicaliën, micro-organismen en toxines

2. Materiaalbewerking
3. Elektronica
4. Computers
5. Telecommunicatie en informatiebeveiliging
6. Sensoren en lasers
7. Navigatie en vliegtuigelektronica
8. Zeewezen en schepen
9. Voortstuwingssystemen, ruimtevoertuigen en verwante apparatuur
Elke categorie is verder onderverdeeld in vijf groepen:
A. Systemen, apparatuur en onderdelen
B. Test-, inspectie- en productieapparatuur
C. Materialen
D. Programmatuur (software)a
E. Technologie (strategische kennis)b
Op basis van deze opdeling krijgt elk product in deze Bijlage I een controlelijstnummer of
ECCN (Export Control Classification Number). Dit nummer is een alfanumeriek
classificatienummer van vijf tekens dat wordt gebruikt om artikelen te identificeren in het
kader van de uitvoercontrole. Het eerste teken verwijst naar één van de tien brede
categorieën, het tweede teken (A tot en met E) verwijst vervolgens naar de specifieke
groep waartoe het product behoort.

Internationale context

Om al dan niet te beslissen of een bepaald product voorkomt in de lijst van Bijlage I wordt
enkel rekening gehouden met de technische eigenschappen van het product en waar het
potentieel voor gebruikt zou kunnen worden. Vaak bevatten de productomschrijvingen in
Bijlage I de technische specificaties waaraan de producten dienen te voldoen alvorens ze
onder het toepassingsgebied van de verordening vallen.
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‘Programmatuur’ wordt in de Dual-Use-Verordening gedefinieerd als “een verzameling van één of meer “programma’s” of
‘microprogramma’s’, vastgelegd op enig tastbaar medium”. De betekenis van microprogramma wordt hierbij ook verder
verduidelijkt als “een reeks elementaire instructies die in een speciaal geheugen wordt bewaard en waarvan de uitvoering
wordt gestart door de invoer van de bijbehorende verwijsopdracht in het instructieregister”.

b

Technologie wordt in de Dual-Use-Verordening omschreven als “specifieke informatie die nodig is voor de “ontwikkeling”,
de “productie” of het “gebruik” van een product. De informatie is in de vorm van ‘technische gegevens’ of ‘technische
bijstand’.” Bijkomend hierbij wordt er ook verduidelijkt wat technische gegevens zijn of technische bijstand is.

De catch-all-clausule in de Dual-Use-Verordening
Naast de algemene en systematische vergunningsplicht voor de goederen vermeld in
Bijlage I van de Dual-Use-Verordening, voorziet deze verordening eveneens in de
mogelijkheid om niet-opgelijste goederen ad hoc onder vergunningsplicht te plaatsen.
Hiervoor bevat de verordening een zogenaamde catch-all-clausule, die bepaalt dat ook
niet-opgelijste goederen alsnog onderworpen kunnen worden aan vergunningsplicht
indien er indicaties zijn dat ze militair of bij de ontwikkeling van
massavernietigingswapens kunnen worden gebruikt.48 Zowel bescherming van
veiligheidsbelangen als het feit dat technologische ontwikkelingen per definitie
vooruitlopen op de ontwikkeling van controlelijsten, maken zo’n catch-all-clausule
nuttig en nodig.

•

de producten in kwestie geheel of gedeeltelĳk bestemd kunnen zijn voor de
ontwikkeling, de productie, de behandeling, de bediening, het onderhoud, de opslag,
de opsporing, de herkenning of de verspreiding van het gebruik van chemische,
biologische of nucleaire wapens of andere nucleaire explosiemiddelen en raketten die
dergelijke wapens naar hun doel kunnen vervoeren;

•

indien op het kopende land of land van bestemming een wapenembargo rust, opgelegd
door de Europese Raad, de OVSE of de VN, en indien de producten in kwestie geheel of
gedeeltelĳk bestemd zijn of kunnen zijn voor militair eindgebruik;

•

De producten in kwestie geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn om te
worden gebruikt als onderdelen of componenten van militaire producten die op de
nationale militaire lijst voorkomen en die reeds zijn uitgevoerd met schending van de
voorgeschreven vergunningsplicht.

De Dual-Use-Verordening bepaalt verder dat een exporteur dient te rapporteren aan de
bevoegde controleautoriteiten indien hij er kennis van draagt dat producten die niet op de
controlelijst staan geheel of ten dele bestemd zijn voor één van de vermelde gevallen.50
Daarenboven laat de verordening de ruimte aan de lidstaten om wetgeving aan te nemen
om ook in het geval dat de exporteur een gefundeerd vermoeden heeft dat bepaalde nietopgelijste goederen bestemd zouden kunnen zijn voor gebruik in chemische, biologische
of nucleaire wapens, hij dit moet meedelen aan de bevoegde controledienst.51 Het Vlaams
Gewest heeft deze mogelijkheid effectief voorzien in het Vlaamse Dual-use-Besluit,
waardoor deze verplichting effectief van kracht is op Vlaams grondgebied.52 Het initiatief
om via de catch-all-clausule een vergunningplicht op te leggen ligt bijgevolg niet enkel bij
de overheid, ook exporteurs worden verantwoordelijk gesteld om risico’s voor de
proliferatie van massavernietigingswapens in te schatten. De facto is het begrip ‘een
gefundeerd vermoeden’ echter vaag en wordt dit niet nader omschreven. Het is daarom
niet vanzelfsprekend om toe te zien op de correcte naleving van de bepaling.53
Bijkomend heeft de Vlaamse overheid in het Dual-Use-Besluit een specifieke catch-allbepaling opgenomen met betrekking tot het verlenen van zogenaamde technische

Chemische en biologische dual-use-handel en -industrie in Vlaanderen: aard, omvang en uitdagingen

Vrij verhandelbare producten kunnen op basis van de bepalingen vermeld in artikel 4 van
de verordening ad-hoc-vergunningsplichtig worden gemaakt, wanneer49:
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bijstand. Technische bijstand gaat over de technische ondersteuning bij reparaties,
ontwikkeling, productie, assemblage, testen, onderhoud of een andere technische dienst,
die in ieder geval de vorm kan aannemen van instructies, training, overdracht van
praktische kennis, met inbegrip van mondelinge kennisoverdracht, of van vaardigheden
of adviesdiensten.54 Deze verboden bijstand onderscheidt zich van de bijstand die in de
bijlagen bij de Dual-Use-Verordening vergunningsplichtig gemaakt is. Deze bepaling
komt voort uit een Gemeenschappelijk Optreden van de Europese Raad in juni 2000 en
fungeert als een soort catch-all, die toelaat technische bijstand die niet specifiek genoeg
is om onder vergunningsplicht te staan toch tegen te houden.55 In de Nieuwe Dual-UseVerordening van september 2021 wordt het verlenen van technische bijstand wel in het
toepassingsgebied opgenomen en wordt een specifieke regeling uitgewerkt. Hierdoor is
wellicht een aanpassing aan het Vlaamse Dual-Use-Besluit nodig.

1.2.2 Welke transacties worden gecontroleerd?
De Dual-Use-Verordening is van toepassing op de uitvoer, de overbrenging, de
tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik of dual-usegoederen.56
Voor de overbrenging van dual-use-goederen binnen het douanegebied van de Europese
Unie worden enkel goederen opgenomen in Bijlage IV van de Dual-Use-Verordening
onderworpen aan een vergunning. Deze bijlage is een specifieke en beperkte subset van de
goederen in Bijlage I en bevat vooral nucleaire en nucleair-gerelateerde producten,
waarvan de handel als zeer gevoelig wordt beschouwd.

Internationale context

In sommige gevallen geldt er eveneens een vergunningsplicht voor de doorvoer door het
douanegebied van de Unie. De Dual-Use-Verordening definieert ‘doorvoer’ als: “vervoer
van niet-communautaire producten voor tweeërlei gebruik die in het douanegebied van de
Gemeenschap worden binnengebracht en door dat gebied worden vervoerd met een
bestemming buiten de Gemeenschap.” De doorvoer van dual-use-goederen afkomstig van
of bestemd voor een EU-lidstaat is dus niet vergunningsplichtig; enkel wanneer de
goederen afkomstig zijn uit een niet-EU-lidstaat én voor een niet-EU-lidstaat bestemd
zijn, is een doorvoervergunning nodig van de lidstaat waar de goederen doorheen zullen
reizen.a
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Tot slot stelt de verordening ook het verlenen van tussenhandelsdiensten
vergunningsplichtig. De Dual-Use-Verordening definieert tussenhandelsdiensten als “het
onderhandelen over of regelen van transacties met het oog op de aankoop, verkoop of levering
van producten voor tweeërlei gebruik vanuit een derde land naar een ander derde land” of “het

––––
a

De Nieuwe Dual-Use-Verordening (‘Nieuwe Verordening’) voorziet in enkele belangrijke aanpassingen aan het bestaande
regime inzake doorvoercontrole. Zo wordt een nieuwe definitie voor ‘doorvoer’ geïmplementeerd die veel sterker aanleunt
bij de relevante bepalingen uit de Europese Douanewetgeving. Ook wordt een Europese werkgroep opgezet voor
structureel overleg tussen exportcontrolediensten en douaneautoriteiten, onder andere met het oog op een betere controle
op de doorvoer van dual-use-goederen via de EU.

verkopen of aankopen van producten voor tweeërlei gebruik in derde landen met het oog op de
overbrenging ervan naar een ander derde land.”

1.2.3

Hoe kunnen dual-use-goederen worden uitgevoerd?

Zoals eerder toegelicht worden dual-use-goederen die opgenomen zijn in Bijlage I van de
Dual-Use-Verordening onderworpen aan een vergunningsplicht. Concreet kunnen deze
goederen via drie typen vergunningen worden uitgevoerd: de individuele vergunning, de
globale vergunning en de uniale algemene uitvoervergunning.57

Een individuele uitvoervergunning is een vergunning die aan één welbepaalde exporteur
wordt verleend voor één eindgebruiker of ontvanger in een derde land.58 Deze vergunning
kan één of meerdere dual-use-goederen bevatten. Een globale uitvoervergunning is een
vergunning die aan één specifieke exporteur voor een type of categorie van dual-usegoederen wordt verleend en die voor uitvoer naar één of meerdere gekende eindgebruikers
en/of in één of meerdere gekende landen geldig kan zijn.59 Deze vergunning kan niet
gebruikt worden om goederen uit te voeren naar landen waar sancties tegen gelden, zoals
bijvoorbeeld Noord-Korea, Syrië of Iran.
Uniale algemene uitvoervergunningen zijn uitvoervergunningen voor het uitvoeren van
dual-use-goederen naar welbepaalde bestemmingslanden. Deze vergunningen worden
gepubliceerd door de Europese Unie en verlenen rechtstreeks toestemming aan
leveranciers die aan bepaalde voorwaarden voldoen om bepaalde producten over te
brengen naar een in een derde land gevestigde afnemer, zonder dat ze telkens vooraf een
(individuele of globale) vergunning moeten aanvragen. Momenteel bestaan er zes
verschillende uniale algemene uitvoervergunningen. Iedere uniale algemene
uitvoervergunning omvat een opsomming van alle bestemmingen waarvoor ze gebruikt
kan worden, een opsomming van de verschillende dual-use-goederen die naar deze
bestemmingen kunnen worden uitgevoerd en de specifieke voorwaarden die in acht
moeten worden genomen.60
Deze zes uniale algemene uitvoervergunningen beperken zich tot bepaalde dual-usegoederen opgenomen in Bijlage I en IV van de Dual-Use-Verordening en zijn van
toepassing voor de volgende situaties (wijzigingen aan de landen zijn opgenomen via (land A) verwijdering en (+ land B) voor toevoeging)a:

––––
a
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Zoals bepaald in Artikel 9.2 van de Dual-Use-Verordening, worden vergunningen in
principe afgegeven door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waarin de exporteur
gevestigd is. Gelet op het beginsel van het vrije verkeer van goederen binnen het
grondgebied van de Europese Unie, kunnen vergunde goederen in principe uit eender
welke lidstaat uitgevoerd worden.

Deze wijzigingen aan het territoriale toepassingsgebied van de uniale algemene vergunningen zijn louter het gevolg van
veranderingen in het EU-lidmaatschap sinds 2009, meer bepaald de uittreding van het Verenigd Koninkrijk en de toetreding
van Kroatië tot de EU en de Europese eengemaakte markt.
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1 EU001 laat de uitvoer toe van alle goederen opgenomen in Bijlage 1 (met enkele
uitzonderingen) naar Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Noorwegen,
Zwitserland, Liechtenstein en de Verenigde Staten van Amerika (+ het Verenigd
Koninkrijk). Belangrijk in het licht van deze studie is dat enkele biologische dual-usegoederen zoals humane pathogenen, zoönosen en “toxinen”, dierpathogenen,
genetische elementen en genetisch gemodificeerde “micro-organismen” en
plantpathogenen niet via deze vergunning kunnen worden verhandeld. Daarnaast
worden ook twee giftige chemische stoffen uitgesloten van het toepassingsgebied van
deze vergunning.61
2 EU002 regelt de uitvoer van een beperkt aantal goederen opgenomen in Bijlage 1 naar
Argentinië, (- Kroatië), IJsland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Turkije;
3 EU003 laat uitvoer toe na reparatie/vervanging van alle goederen opgenomen in Bijlage
1 (met een aantal uitzonderingen, waaronder de categorieën die een hele reeks aan
(voorlopers van) (giftige) chemische stoffen omvatten die geschikt zijn voor het
vervaardigen van toxische stoffen) naar bepaalde bestemmingen (initieel 24
landen/bestemmingen);
4 EU004 laat de tijdelijke uitvoer toe voor een tentoonstelling of beurs van alle goederen
opgenomen in Bijlage 1 (met een aantal uitzonderingen) naar bepaalde bestemmingen
(initieel 24 landen). Ook deze algemene vergunning kan niet worden gebruikt voor de
tijdelijke uitvoer van de categorieën die een hele reeks aan (voorlopers van) (giftige)
chemische stoffen omvatten die geschikt zijn voor het vervaardigen van toxische
stoffen.62
5 EU005 laat de uitvoer toe van een zeer beperkt aantal goederen voor
telecommunicatiedoeleinden naar Argentinië, China, (- Kroatië), India, Zuid-Afrika,
Zuid-Korea, Turkije, Rusland en Oekraïne;

Internationale context

6 EU006 regelt de uitvoer van bepaalde chemicaliën naar Argentinië, IJsland, (- Kroatië),
Zuid-Korea, Turkije en Oekraïne.63 Meer bepaald laat deze algemene vergunning toe
om producten binnen de categorieën C1350 en C1450 uit te voeren, die beide een hele
reeks aan (voorlopers of grondstoffen van) (giftige) chemische stoffen omvatten
geschikt voor het vervaardigen van toxische stoffen.
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Lidstaten kunnen ook bijkomende nationale algemene vergunningen voorzien voor de
uitvoer of doorvoer van dual-use-producten.64 Belangrijk is wel dat deze algemene
vergunningen niet gebruikt mogen worden voor de uitvoer van onder andere enkele
biologische en chemische producten, meer bepaald humane pathogenen, zoönosen en
“toxinen”, dierpathogenen, genetische elementen en genetisch gemodificeerde “microorganismen”, plantpathogenen en twee giftige chemische stoffen.65 Vlaanderen heeft
geen eigen algemene vergunningen voorzien.66
Hoewel verschillende van deze uniale algemene vergunningen bepaalde biologische en
chemische producten van hun toepassingsgebied uitsluiten, kunnen de meeste van de
chemische stoffen en alle relevante apparatuur en technologie via deze algemene

Het Vlaamse Dual-Use-Besluit voorziet in de uitvoeringsmodaliteiten en de
rapporteringsverplichtingen voor de drie types vergunningen voorzien in de Europese
Dual-Use-Verordening.67 De individuele vergunning en de globale vergunning zijn drie
jaar geldig vanaf de datum van de toekenning ervan.68 Het Besluit bepaalt verder dat
personen die gebruik maken van de individuele of globale vergunningen gedurende zeven
jaar een gedetailleerd en volledig dossier moeten bijhouden van de uitvoeren, de
doorvoeren of de overbrengingen per vergunning. Bovendien dient men de dCSG te
informeren als de geldigheidsduur van de vergunning is verstreken of indien het
toegestane gewicht van goederen is uitgevoerd. Bij een globale vergunning dient men
jaarlijks te rapporteren over de hoeveelheden die werden uitgevoerd onder deze
vergunning. Uniale algemene uitvoervergunningen zijn onderworpen aan een
gelijkaardige rapporteringsplicht. De exporteur gevestigd in het Vlaams Gewest dient zich
voor een eerste gebruik te registeren en het gebruik van de uniale algemene
uitvoervergunning dient gerapporteerd te worden gedurende een periode van zeven jaar.
Jaarlijks dient er eveneens een overzicht bezorgd te worden aan de dCSG van de uitvoer
onder de uniale algemene uitvoervergunning. Op die manier krijgt de dCSG zicht op de
effectieve uitvoer vanuit Vlaanderen via deze algemene vergunningen en kan er ook
achteraf gecontroleerd worden op de geldigheid van deze transacties.

1.2.4

Wie kan dual-use-goederen uitvoeren?

Het begrip ‘exporteur’ wordt in Artikel 2.3 van de Dual-Use-Verordening omschreven als:
“Exporteur: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of elk partnerschap:
i) namens welke of welk een douaneaangifte bij uitvoer wordt gedaan, d.w.z. de persoon die op
het tijdstip dat de aangifte wordt aanvaard, het contract met de ontvanger in het derde land
heeft en die het recht heeft te beslissen dat het product naar een bestemming buiten het
douanegebied van de Gemeenschap wordt verzonden. Indien geen uitvoercontract is gesloten
of indien de houder van het contract niet namens zichzelf handelt, wordt onder de exporteur de
persoon verstaan die het recht heeft om te beslissen het product naar een bestemming buiten
het douanegebied van de Gemeenschap te verzenden;
ii) die of dat besluit via elektronische media, daaronder begrepen fax, telefoon en e-mail, of
via enig ander elektronisch middel programmatuur of technologie naar een bestemming buiten
de Gemeenschap te zenden of daaraan beschikbaar te stellen.
Indien het recht over de producten voor tweeërlei gebruik te beschikken toekomt aan een
persoon die blijkens het contract waarop de uitvoer berust, buiten de Gemeenschap is gevestigd,
wordt de exporteur geacht de in de Gemeenschap gevestigde contracterende partij te zijn”
De Dual-Use-Verordening maakt hierbij een duidelijk onderscheid met de persoon die als
tussenhandelaar optreedt en die tussenhandeldiensten verschaft waarbij dual-use-
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vergunningen verhandeld worden. Bovendien regelt EU006 specifiek de handel in (giftige)
chemische stoffen bestemd voor zes specifieke landen.
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goederen worden verhandeld zonder zich fysiek in het douanegebied van de Europese Unie
te bevinden.

Voorwaarden om als ‘exporteur’ te kunnen optreden
De definitie in de Dual-Use-Verordening voorziet in een trapsgewijze omschrijving
waarbij er, in een eerste instantie, verwezen wordt naar “de persoon […] die het contract
met de ontvanger in het derde land heeft en die het recht heeft te beslissen dat het product naar
een bestemming buiten het douanegebied van de Gemeenschap wordt verzonden.” Bij
afwezigheid van een uitvoercontract, of indien de houder van het contract niet namens
zichzelf handelt, wordt als exporteur beschouwd “de persoon […] die het recht heeft om te
beslissen het product naar een bestemming buiten het douanegebied van de Gemeenschap te
verzenden”.
Conform de algemene douanewetgeving dient de ‘exporteur’ in het douanegebied van de
Europese Unie gevestigd te zijn. Indien dit niet het geval is “wordt de exporteur geacht de
in de Gemeenschap gevestigde contracterende partij te zijn”. Bijvoorbeeld, in het geval dat
een Zwitsers bedrijf het beslissingsrecht heeft over de goederen die via zijn Nederlandse
dochterbedrijf vanuit de Europese Unie naar een Amerikaanse klant uitgevoerd worden,
zal het Nederlandse dochterbedrijf de in het douanegebied van de Europese Unie
gevestigde contracterende partij zijn, ook al zou de uitvoer over Vlaanderen lopen. Het
Nederlandse dochterbedrijf zal dus moeten voldoen aan de verplichte
vergunningsvereisten voorzien in de Dual-Use-Verordening. Dezelfde redenering geldt
voor een douane-expediteur die beroepsmatig als exporteur optreedt voor klanten die niet
in het grondgebied van de Europese Unie gevestigd zijn.
Aan de hand van de trapsgewijze omschrijving voorziet de Dual-Use-Verordening dat er
te allen tijde een partij in de distributieketen gevestigd in de Europese Unie gekwalificeerd
kan worden als exporteur. Deze begripsomschrijving stemt grotendeels overeen met het
begrip ‘exporteur’ in de Nieuwe Dual-Use-Verordening. Bijkomend kwalificeert de
Nieuwe Dual-Use-Verordening als ‘exporteur’ elke natuurlijke persoon die de uit te
voeren dual-use-producten bij zich draagt wanneer deze producten deel uitmaken van
zijn persoonlijke bagage.

Internationale context

‘Exporteur’ via elektronische weg: immateriële technologie en
programmatuur
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De Dual-Use-Verordening beschouwt als ‘exporteur’ eveneens de persoon die via
elektronische weg programmatuur of technologie naar een bestemming buiten het
douanegebied van de EU zendt of daar ter beschikking stelt. Dit is een verruiming van het
begrip ‘exporteur’ ten opzichte van de algemene douanewetgeving, die zich beperkt tot
de louter fysieke uitvoer van goederen.
Bijgevolg kan iedere persoon die immateriële programmatuur of technologie via
elektronische weg naar een bestemming buiten het douanegebied van de EU brengt,
beschouwd worden als een exporteur in het kader van de Dual-Use-Verordening. Deze
omschrijving heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld een internationale onderneming die dualuse-technologie of programmatuur wenst te delen met een dochteronderneming die zich

Niet iedere uitvoer van technologie of programmatuur is onderhevig aan uitvoercontroles.
Dual-use-technologie of programmatuur zal pas vergunningsplichtig zijn indien de
technologie of programmatuur noodzakelijk is voor de ontwikkeling, productie of het
gebruik van een dual-use-goed omschreven in Bijlage I bij de Dual-Use-Verordening.69 De
Dual-Use-Verordening omschrijft het begrip ‘noodzakelijk’ als “uitsluitend dat deel van de
“technologie” dat in het bijzonder verantwoordelijk is voor het bereiken of te boven gaan van
de onder embargo vallende prestatieniveaus, kenmerken of functies. Verschillende producten
kunnen dergelijke “noodzakelijke” “technologie” gemeen hebben”. Dual-use-technologie of
programmatuur, zoals software gebruikt ter automatisering van het productieproces van
biologische of chemische dual-use-goederen, zal slechts onderworpen worden aan een
vergunning als deze ‘noodzakelijk’ is voor de ontwikkeling, productie of het gebruik van
een dual-use-goed omschreven in Bijlage I bij de Dual-Use-Verordening of indien deze
onderworpen is aan een uitbreiding op basis van een sanctieregime of een catch-allbepaling.
Om de reikwijdte van het begrip ‘noodzakelijk’ beter te begrijpen, kan er gekeken worden
naar hetgeen de Dual-Use-Verordening uitsluit als ‘noodzakelijke’ technologie of
programmatuur. Vrijgesteld van vergunningplicht is die technologie of programmatuur
die voor iedereen beschikbaar is, die dient voor fundamenteel wetenschappelijk
onderzoek, of die wordt beschouwd als noodzakelijke minimum-informatie voor een
octrooiaanvraag.70
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buiten het douanebied van de EU bevindt, in bepaalde gevallen een vergunning dient aan
te vragen. Iedere werknemer die via telefoon een welbepaalde dual-use-technologie of
programmatuur doorgeeft aan een collega die zich buiten het douanegebied van de EU
bevindt, wordt eveneens aanzien als ‘exporteur’ van die technologie of programmatuur
onder de Dual-Use-Verordening. Ook deze uitvoer kan vergunningsplichtig worden
gesteld.
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De ruime begripsomschrijving ‘exporteur’
Douane-expediteurs verschaﬀen vaak de mogelijkheid aan hun klanten om op te treden
als ‘gevolmachtigde exporteur’ wanneer hun klant niet gevestigd is in het grondgebied
van de Europese Unie en hierdoor niet kan optreden als ‘exporteur’.
Er dient echter rekening gehouden te worden met het feit dat deze expeditiebedrijven
zich louter kunnen beroepen op de informatie die hun klanten hen verschaﬀen. Hierdoor
hebben ze vaak niet de nodige informatie om te weten of het dual-use-goederen zijn
en er aldus een vergunning vereist is. Bij het uitvoeren van dual-use-producten zonder
de naleving van de vergunningsplichten zijn deze expeditiebedrijven wel aansprakelijk
ten aanzien van de bevoegde nationale controleautoriteiten.
De ruime begripsomschrijving van dual-use-technologie en programmatuur wordt door
vele betrokken partijen zoals onderzoeksinstellingen beschouwd als een uitdaging.
Partijen die optreden als exporteur dragen de verantwoordelijkheid om na te gaan of
de technologie of programmatuur die er wordt uitgevoerd informatie betreft in de vorm
van technische gegevens, technische bijstand of één of meer programma’s op een
tastbaar medium die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling, productie of het gebruik van
een dual-use-goed. .71

1.3 Specifieke sanctieregimes
Een laatste, maar belangrijke categorie goederen die onder controle worden geplaatst,
zijn goederen die in het kader van een specifiek sanctieregime met betrekking tot een
concreet land vergunningsplichtig worden gemaakt, of waarvan de uitvoer naar dat land
wordt verboden. Sanctieregimes kunnen om verschillende redenen worden opgezet en
diverse doeleinden nastreven, namelijk: het ondersteunen van vreedzame transities, het
bestrijden van non-constitutionele veranderingen (bijvoorbeeld een militaire
staatsgreep), het beteugelen van terrorisme, het verdedigen van mensenrechten en het
promoten van non-proliferatie. De Europese Unie heeft diverse van deze sanctieregimes
geïmplementeerd ten aanzien van verschillende landen. Zo zijn er op dit moment

Internationale context

sanctieregimes van kracht tegen onder andere Iran, Rusland, Wit-Rusland, Noord-Korea
en Myanmar. Deze sanctieregimes bevatten een breed arsenaal aan mogelijke
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maatregelen en sancties, waaronder bijkomende controles, verbodsbepalingen of
beperkingen op de handel in militaire en dual-use-goederen met dat land. Vooral wanneer
er vermoedens of bewijzen bestaan dat het land een programma heeft voor de
ontwikkeling van massavernietigingswapens, of is vastgesteld dat het land in kwestie
dergelijke wapens effectief heeft gebruikt, worden dergelijke sancties uitgevaardigd.
Sanctiegoederen kunnen militaire goederen, dual-use-goederen die al dan niet
opgenomen zijn in Bijlage I van de Dual-Use-Verordening, of gewone consumptie-

goederen (zoals luxevoertuigen, olie, enzovoort) betreffen. Op basis van een Europese
sanctie kan immers een algemeen uitvoerverbod worden opgelegd voor de uitvoer van
bepaalde dual-use-goederen, zodat deze stof in de regel niet meer met een vergunning
kan worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen ook vrij verhandelbare goederen via zo’n
sanctieregime worden onderworpen aan een vergunningsplicht, zodra ze bestemd zijn
voor dat concrete land.

Dergelijke sanctieregimes brengen dus vaak een uitbreiding van het controlestelsel met
zich mee, omdat hierdoor de uitvoer naar dat specifieke land van in principe vrij
verhandelbare goederen vergunningsplichtig of verboden wordt.
Figuur 1 geeft tot slot een visueel overzicht van de verschillende wijzen waarop men in de
internationale handel chemische en biologische goederen kan controleren die mogelijks
gebruikt zullen worden voor chemische en biologische oorlogsvoering. Ook toont Figuur
1 aan de hand van welke vergunningstypes deze goederen uitgevoerd kunnen worden.

Figuur 1: Overzicht mogelijkheden voor de export van chemische en biologische (dualuse-) goederen
Intra-EU

Bijlage 1 Dual-Use-

Geen vergunning

Algemene vergunning
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Individuele vergunning

Export
Catch-all

Individuele vergunning

Individuele vergunning
Sanctieregimes
Verboden

Chemische en biologische dual-use-handel en -industrie in Vlaanderen: aard, omvang en uitdagingen

Het sanctieregime ten aanzien van Syrië dat sinds 2012 van kracht is, is in het kader van
dit onderzoek een belangrijk voorbeeld. Het werd concreet ingesteld als reactie op de
bewijzen dat het Syrische regime chemische wapens inzette tijdens de burgeroorlog. Via
EU-Verordening 36/2012 heeft de EU de uitvoer van een bijkomend aantal chemische
producten naar Syrië verboden, net omdat ze potentieel zouden kunnen worden
aangewend in het chemische wapenprogramma van de Syrische overheid.72 Deze
producten zijn met name in de loop van 201273 en 201374 toegevoegd aan het sanctieregime
na de groeiende bewijslast dat het Syrische regime chemische wapens inzette tegen de
eigen bevolking.
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2

De biologische en
chemische dual-usesector in Vlaanderen:
een profielschets

De biologische en chemische dual-use-sector in Vlaanderen: een proﬁelschets

Na de bespreking van het geldende controleregime op de handel in dual-use-goederen
gaat dit tweede hoofdstuk verder in op de realiteit van de ontwikkeling, productie en
internationale handel in chemische en biologische (dual-use-) goederen in en vanuit
Vlaanderen.
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Hierbij is het uitgangspunt dat verschillende stappen in het ontwikkelingsproces van
dual-use-goederen in kaart gebracht moeten worden. Zo zijn de productie, de
uiteindelijke opslag en het vervoer van dual-use-goederen van essentieel belang en kan
elke stap een risico tot bijdrage aan de ontwikkeling van chemische en biologische wapens
betekenen. Dit beïnvloedt ook wie er als speler in de Vlaamse chemische en biologische
dual-use-industrie beschouwd moet worden.
Bij de uitwerking van deze profielschets hanteren we een trechterbenadering. Hierbij
streven we ernaar eerst een brede analyse te maken om vervolgens specifieker in te gaan
op de internationale handel in gecontroleerde chemische en biologische goederen vanuit
Vlaanderen. In eerste instantie maakt dit hoofdstuk een algemene schets van de
biologische en chemische sector in Vlaanderen (2.1). De Vlaamse handel in chemische en
biologische dual-use-goederen is slechts een beperkt gedeelte van de totale handel in
chemische en biologische goederen. Een algemene schets van deze sector in Vlaanderen
en België kan daarom een eerste zicht geven op de aard en omvang ervan. Hiervoor maken
we gebruik van de gegevens over effectieve handelsstromen die via Eurostat worden
gepubliceerd op basis van douaneaangiftes. Deze data gebruiken we vervolgens in een
tweede stap om de Vlaamse/Belgische handel in potentiële chemische en biologische
dual-use-goederen, als subset van die totale handel in chemische en biologische
producten, in beeld te krijgen. In een derde en laatste stap gebruiken we de gegevens uit
de maandelijkse rapporten van de Vlaamse overheid over de uitgereikte en geweigerde
vergunningen voor de uitvoer van dual-use-goederen.

2.1 De biologische en chemische sector in Vlaanderen: een
algemene schets

Recente EU-cijfers tonen aan dat België de op twee na grootste EU-exporteur van
chemische producten is naar niet-EU-landen, na Duitsland en Ierland (Tabel 2).80 In 2020
werden vanuit België chemische producten met een totale waarde van 51 miljard euro
uitgevoerd naar niet-EU-lidstaten, een aandeel van 12.4% in de totale EU-uitvoer van
chemische producten. Deze export nam sinds 2010 bovendien jaarlijks gemiddeld met
bijna 4% toe. Het betreft hier wel een brede groep producten, met niet enkel chemische
stoffen en materialen, maar ook medische en farmaceutische producten, plastics in
primaire en verwerkte vorm, meststoffen, essentiële oliën, …

Tabel 2: Extra-Europese handel in chemicaliën door de tien lidstaten met het grootste
aandeel in die handel, 2010 en 2020 (bron: Eurostat)81
(miljoen euro)

(%)

2010

2020

Gemiddelde jaarlijkse

Aandeel in totale export

stijging 2010 – 2020

vanuit de EU in 2020

EU

242.116

411.117

5,4

100,0

België

35.103

50.811

3,8

12,4

Denemarken

5.878

16.236

10,7

3,9

Duitsland

63.978

104.659

5,0

25,5

Ierland

28.023

54.851

6,9

13,3

Spanje

11.560

17.677

4,3

4,3

Frankrijk

32.885

44.540

3,1

10,8

Italië

16.591

29.794

6,0

7,2

Nederland

19.276

41.113

7,9

10,0

Oostenrijk

5.594

7.955

3,6

1,9

Zweden

6.820

11.335

5,2

2,8
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De chemische industrie is een belangrijk onderdeel van het Vlaamse industriële
landschap. De chemische en biologische industrie is met een aandeel van 33% een van de
belangrijkste exportsectoren voor Vlaanderen. Volgens de sectorfederatie Essenscia
verschaft de sector directe tewerkstelling aan meer dan 63.000 mensen en indirect aan
meer dan 210.000 mensen in Vlaanderen.75 Een belangrijk deel van de geproduceerde
goederen wordt geëxporteerd. Eveneens volgens Essenscia exporteerde de sector chemie,
kunststoffen en life sciences in Vlaanderen in de periode 2018-2020 voor respectievelijk
103,5 miljard euro76, 100,9 miljard euro77 en 99,3 miljard euro78 aan producten. In deze
cijfers van Essenscia zijn ook zendingen naar andere Europese lidstaten inbegrepen, zoals
naar Duitsland, de belangrijkste handelspartner voor Vlaanderen op dit gebied.79 Een
recente trend volgens Essenscia is een exportstijging naar derde landen gelegen buiten
het grondgebied van de Europese Unie, met als twee voornaamste bestemmingen de
Verenigde Staten van Amerika en China.
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Met een totale export van 407 miljard euro in 2019 naar niet-EU-landen, is de EU
wereldwijd met voorsprong de grootste exporteur van chemische producten. De
Verenigde Staten, China en Zwitserland volgen op respectabele afstand met een export
van respectievelijk 201 miljard euro, 145 miljard euro en 100 miljard euro in 2019.82 Deze
cijfers tonen alvast dat België ook op wereldvlak een zeer belangrijke speler is in de
export van chemische producten.

De biologische en chemische dual-use-sector in Vlaanderen: een proﬁelschets

Voor Vlaanderen is de haven van Antwerpen een treffend voorbeeld waar het gehele
ecosysteem van chemische producten wordt vertegenwoordigd. Vlaanderen is doorheen
de jaren uitgegroeid tot een belangrijk chemiecentrum en huisvest in de haven van
Antwerpen de grootste geïntegreerde (petro)chemische cluster in Europa.
Petrochemische grondstoffen zoals aardgas en aardolie leveren na raffinage de
bouwstenen voor heel wat chemicaliën, wat het belang van deze sector illustreert. De
haven van Antwerpen, waar niet enkel de industrie, maar ook cargobehandeling en
logistieke spelers in de haven geïntegreerd zijn, biedt de nodige infrastructuur voor elk
van de verschillende ontwikkelingsfases van een chemisch product.83 Verschillende
internationale gerenommeerde chemiebedrijven zijn gevestigd in de haven, die over de
nodige productie- en opslagfaciliteiten beschikt. Gespecialiseerde dienstverleners
garanderen de veilige opslag van chemicaliën. Enkele voorbeelden van internationale
chemiebedrijven gevestigd in Vlaanderen die chemische goederen produceren of
gebruiken, zijn BASF, Ineos, Eastman en Covestro.84 Daarnaast zijn er ook
distributiebedrijven zoals Brenntag AG, die chemische en biologische goederen aankopen
om vervolgens door te verkopen.
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Voor een beter begrip van de chemische industrie, wordt de waardeketen van de huidige
chemische industrie opgedeeld in twee grote delen, namelijk de processen die natuurlijke
grondstoffen nodig hebben om basischemicaliën te produceren (upstream chemische
industrie) en de processen die de upstream basischemicaliën verwerken tot het
eindproduct voor de klant (downstream chemische industrie). Deze eerste
productcategorie is op zichzelf weinig relevant in het kader van de handel in dual-usegoederen, maar de betreffende producten in deze categorie zijn wel de grondstoffen van
de zogenaamde precursoren. De natuurlijke grondstoffen van olieboringen, gasboringen,
mijnoperaties en andere extractieprocessen worden gebruikt als grondstoffen voor de
upstream operaties. Dit betreft vooral aardgas en aardolie voor de petrochemie, die fossiele
of petrochemische grondstoffen worden genoemd.85 Ondanks de toename van
alternatieve grondstoffen in de globale chemische markt vormen de petrochemische
grondstoffen zoals aardgas en aardolie de ruggengraat van de huidige chemische
industrie.
Aardolie die opgeboord wordt, is een mengsel van tienduizenden verschillende chemische
moleculen. De aardolie wordt in de raffinaderijen gezuiverd, in fracties gesplitst en verder
verwerkt tot brandstoffen, zoals benzine, en chemische bouwstenen, zoals ethyleen en
propyleen. In een eerste stap wordt de aardolie gedestilleerd, waardoor het mengsel
gesplitst wordt in fracties als kerosine, diesel, nafta, wax en asfaltenen. Deze oliefracties
worden op hun beurt gebruikt als input voor de steam cracker, waarbij de langere,
zwaardere moleculen op hoge temperatuur gekraakt worden tot kortere, lichtere
moleculen, waaronder ethyleen en propyleen.86 Ethyleen en propyleen zijn onder meer de

bouwstenen van de hedendaagse chemische industrie.87 De Vlaamse chemische industrie
wordt door zijn sterke integratie reeds in deze fase relevant. Zo beschikt de haven van
Antwerpen over drie stoomkrakers, die een belangrijke stroom grondstoffen aanleveren
voor verdere verwerking.88
Met behulp van ethyleen en propyleen kunnen basischemicaliën gesynthetiseerd worden.
Dit zijn chemicaliën die op grote schaal gemaakt worden zoals ammoniak, chloorzuur,
zwavelzuur, azijnzuur, natriumhydroxide, fenol en benzeen. Een deel van de
geproduceerde basischemicaliën zal als afgewerkte chemicaliën verkocht worden aan
bedrijven die verdere operaties zullen uitvoeren om een eindproduct te maken voor de
consument. Andere delen van de geproduceerde basischemicaliën zullen verder worden
verwerkt in de downstream chemische industrie.

In tegenstelling tot de chemische industrie heeft de biologische industrie of de lifescience-industrie zich pas recenter ontwikkeld.89 Deze industrie bestaat uit een aantal
segmenten, waarvan de biotechnologie (biotech), de medische technologie (medtech) en
de biologische farmaceutische industrie de belangrijkste zijn.90 Vandaag zijn er meer dan
340 bedrijven actief in de biologische industrie in België (Figuur 2). De biologische
industrie is zeer divers, met de aanwezigheid van zowel startups, KMO’s en
multinationals.

Figuur 2: Overzicht van de verschillende bedrijven die actief zijn in de verschillende
segmenten van de Vlaamse biologische industrie91

Chemische en biologische dual-use-handel en -industrie in Vlaanderen: aard, omvang en uitdagingen

Dual-use-goederen worden voornamelijk teruggevonden in de downstream chemische
industrie, die alle processen omvat die de basischemicaliën omzetten tot afgewerkte
chemicaliën zoals farmaceutische tussenproducten en vervolgens verkopen aan een
bedrijf van een bepaalde sector die nog verdere bewerkingen gaat uitvoeren om de
afgewerkte chemicaliën te verwerken tot een eindproduct voor de consument.
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Aangezien de biologische industrie goed ontwikkeld is in Vlaanderen en er enorm veel
geïnvesteerd wordt in onderzoek en ontwikkeling, kan ervan uitgegaan worden dat er
verschillende biologische dual-use-producten en technologie geproduceerd worden in
Vlaanderen.92
Met 2,6 miljard euro aan uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling is de chemische en
biologische industrie goed voor meer dan de helft van alle industriële uitgaven in
onderzoek en ontwikkeling in Vlaanderen. Zij is daarbij één van de belangrijkste
innovatieve sectoren in Vlaanderen.93

2.2 De chemische en biologische dual-use-sector in
Vlaanderen

De biologische en chemische dual-use-sector in Vlaanderen: een proﬁelschets

2.2.1 Het ontwikkelingsproces van chemische en biologische wapens
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Om te bepalen wat relevante chemische en biologische dual-use-goederen zijn, is het
nuttig te vertrekken van het ontwikkelings- en productieproces van biologische en
chemische wapens. Een beknopte schets van deze processen stelt ons in staat de
verschillende goederen die nodig zijn om dergelijke wapens te ontwikkelen en te
produceren, te identificeren; het zijn deze verschillende types goederen die vervolgens als
dual-use-goederen worden gecatalogeerd en onder controle worden geplaatst omdat ze
potentieel kunnen worden gebruikt in biologische en chemische wapenontwikkeling en productie. In wat volgt bespreken we achtereenvolgens het ontwikkelingsproces van
chemische wapens en van biologische wapens. Op basis hiervan identificeren we de
productcategorieën.

Figuur 3: Schematische voorstelling van het ontwikkelingsproces van chemische
wapens94

In een eerste stap in de productie van een chemisch wapen laat men precursorchemicaliën
met elkaar reageren, vaak door middel van een meerstapsproces. Die
precursorchemicaliën zijn dus essentieel in de productie van een chemisch wapen.
Belangrijke chemische apparatuur die gebruikt kan worden in deze productie zijn
reactoren, roerwerken en warmtewisselaars. Na de synthese zullen ongewenste
bijproducten verwijderd worden in een of meerdere zuiveringsprocessen. De meest
voorkomende methodes hiervoor zijn destillatie, extractie, chromatografie en absorptie.
Hierdoor worden ook distillatie- en absorptiekolommen als dual-use-goederen
beschouwd.96 Het transport en de opslag van chemische wapens vormen ook een
belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van chemische wapens. Transportapparaten
zoals pompen, ventielen, opslagtanks en meerwandige leidingen, die bestendig zijn tegen
deze chemische producten, kunnen ook gezien worden als dual-use-goederen.

De verschillende fasen in het ontwikkelingsproces van biologische wapens worden
schematisch voorgesteld in Figuur 4. De productie van biologische wapens begint bij het
inoculum. Het inoculum is een relatief kleine hoeveelheid van een specifieke biologische
stof die wordt gebruikt om een grotere hoeveelheid van die biologische stof of het door die
stof geproduceerde toxine te produceren.97 Biologische stoffen en toxines kunnen uit
verschillende bronnen worden verkregen. Sommige biologische stoffen kunnen ook
gevonden worden in de natuur of kunnen worden geïsoleerd bij zieke patiënten in een
ziekenhuis of bij zieke dieren.98 Ze worden door bedrijven en onderzoeksinstellingen
gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals bijvoorbeeld voor wetenschappelijk
onderzoek of voor de productie van vaccins. Het kunnen dual-use-goederen zijn omdat
deze biologische stoffen in bepaalde gevallen gebruikt kunnen worden als biologisch
wapen.
Het productieproces van biologische wapens begint bij de groei van het micro-organisme
onder zorgvuldig gecontroleerde omstandigheden. Bacteriën en schimmels worden
meestal gekweekt in fermentoren of bioreactoren. Virussen kunnen worden geproduceerd
in celkweekbioreactoren of met behulp van geëmbryoneerde eitjes, die elk met een virus
moeten worden geïnoculeerd. 99

––––
a

Naast precursoren zijn nog twee soorten chemicaliën relevant voor de ontwikkeling en opslag van chemische agentia.
Katalysatoren zijn chemische stoffen die een reactie stimuleren zonder er zelf aan deel te nemen; stabilisatoren zijn
producten die aan het finale agens toegevoegd worden om degradatie van het chemische agens te voorkomen of
vertragen, hetgeen nodig is voor de opslag in depots.
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Aan de basis voor het maken van chemische wapens liggen chemische wapenprecursoren.
Dit zijn chemische basisstoffen of ingrediënten.a Bijna alle precursoren voor chemische
wapens zijn als dual-use-goederen via de Dual-Use-Verordening onder controle geplaatst.
Doordat veel van deze chemicaliën schadelijk zijn voor gewone materialen, zoals roestvrij
staal, moet er bij de productie, opslag en verspreiding van chemische wapens gebruik
gemaakt worden van apparatuur die bestendig is tegen deze chemische stoffen. Hierdoor
worden dergelijke apparaten eveneens als dual-use-goederen beschouwd.95
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Figuur 4: Schematische voorstelling van het ontwikkelingsproces van biologische
wapens100
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Wanneer het micro-organisme tot aanzienlijke hoeveelheden groeit, moet de biologische
stof of de toxine die het produceert, geconcentreerd en gescheiden worden van het
groeimedium voor verdere verwerking. Bij dit proces wordt gebruik gemaakt van
apparatuur zoals centrifugale afscheiders, decanteerders of gespecialiseerde filters.
Tijdens de stabiliseringsfase worden de geproduceerde biologische stoffen beschermd
tegen aantasting door het milieu of de omgeving tijdens hun opslag. Dit kan gebeuren door
de stof in te vriezen, te sproeidrogen of op een andere manier te verwerken. Na de
productie, zuivering en stabilisatie van een biologische stof of toxine kan een
aërosolonderzoek worden gedaan om de effectiviteit van de biologische stof als wapen te
beoordelen. Micro-organismen en toxines in de vorm van droge poeders of natte nevels
kunnen worden getest door proefdieren in het laboratorium hieraan bloot te stellen.101
Verspreiding van biologische wapens kan, nog meer dan bij chemische wapens,
gerealiseerd worden aan de hand van allerlei beschikbare civiele basisapparatuur. Zo is
het bijvoorbeeld mogelijk om landbouwspuiten, oorspronkelijk bedoeld om pesticiden op
gewassen te verspreiden, te gebruiken bij de verspreiding van biologische wapens. Het in
de omgeving spuiten via vliegtuigen, helikopters of onbemande luchtvaartuigen kan
leiden tot snelle verspreiding van biologische wapens over een groot gebied.102 Het is dus
onmogelijk om alle basisapparatuur te controleren die gebruikt kan worden bij de inzet
van biologische wapens. Dit zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor de beperkte
handelsstromen van biologische dual-use-apparatuur vanuit Vlaanderen zoals verder
uitgebreid in Hoofdstuk 3 wordt besproken.
Belangrijk nog is, zeker met betrekking tot de biotechnologische sector, dat
biotechnologische vooruitgang zeer snel gaat en daardoor een uitdaging vormt voor de
wapencontrole, inclusief de controle op de export. Het groeiend gebruik van nieuwe
technologieën, zoals 3D-printing, artificiële intelligentie en robotica brengt binnen het
domein van de biotechnologie niet alleen nieuwe mogelijkheden voor menselijke
vooruitgang met zich mee, maar verhoogt ook het mogelijke misbruik van biotechnologie
en de proliferatie van biologische wapens.103 Toekomstige biologische oorlogen kunnen zo

gevoerd worden door het immuunsysteem van het doelwit te ondermijnen (onder meer
via nanotechnologische toepassingen gebruikt in kankerbehandeling om de aan/uitschakelaar van bepaalde genen te wijzigen). Het traditionele beeld van biologische
oorlogsvoering – via de verspreiding van bepaalde virussen of bacteriën – verandert
daarom razendsnel.

1 Chemische en biologische stoffen (zowel (giftige) chemicaliën als precursoren):
- Chemische stoffen, geschikt voor het vervaardigen van toxische stoffen en
chemische mengsels (ECCN 1C350)
- Giftige chemische stoffen en voorlopers van giftige chemische stoffen (ECCN
1C450)
- Pathogenen voor mensen en dieren, toxines en genetisch gemodificeerde
organismen (ECCN 1C351, 1C353, 1C354)
2 Apparatuur en uitrusting voor de productie, opslag en vervoer
- Uitrusting voor biologische vervaardiging en verwerking (bijvoorbeeld ECCN
2B352)
- Chemische productie-installaties, productieapparatuur en onderdelen daarvan
die geschikt zijn om toxische chemische stoffen/mengsels te vervaardigen (ECCN
2B350)
- Controleapparatuur en -systemen voor giftige gassen (ECCN 2B351)
- Spuit- of vernevelsystemen (ECCN 9A350)
- Beschermings- en detectieapparatuur (ECCN 1A004), voor zover deze specifiek
betrekking heeft op bescherming tegen of detectie van biologische of chemische
producten; deze productcategorie omvat immers ook producten die gebruikt
kunnen worden voor bescherming tegen of detectie van radioactief materiaal.
3 Technologieën en software rechtstreeks geassocieerd met gecontroleerde pathogenen
en toxines; gecontroleerde biologische uitrusting voor tweeërlei gebruik; software voor
de ontwikkeling en controle van chemische processen.
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Door de link te maken tussen de beschreven ontwikkelings- en productieprocessen van
chemische en biologische wapens en de controlelijsten die vanuit de CWC en de BWC en
vervolgens de Australia Group zijn opgesteld, is het mogelijk de dual-use-goederen te
identificeren die potentieel kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling, productie,
opslag en verspreiding van chemische of biologische wapens. De geselecteerde chemische
en biologische dual-use-goederen worden weergegeven in het volgende overzicht en
bestaan uit chemische stoffen, pathogenen, apparatuur en uitrusting en technologie en
software:
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2.2.2

De effectieve uitvoer van chemische en biologische dual-usegoederen vanuit België: data van Eurostat

Bovenvermelde inventaris laat toe om binnen het brede gamma aan chemische en
biologische goederen dat eerder in dit hoofdstuk werd genoemd om de algemene
handelsstromen vanuit België in beeld te brengen, ons in dit deel te beperken tot die
producten die potentieel als chemische of biologische dual-use-goederen kunnen worden
beschouwd.
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In een eerste stap selecteren we daarom in de eerder gebruikte douanegegevens die via
Eurostat beschikbaar zijn die goederen die als chemische en biologische dual-usegoederen kunnen worden beschouwd. Een eerste beperking van deze cijfers is dat ze enkel
beschikbaar zijn op Belgisch niveau en dus niet verder onderverdeeld kunnen worden naar
de verschillende regio’s in België. Een meer fundamentele beperking van deze data is dat
de afstemming tussen de goederencodes die de douane hanteert om goederen te
classificeren en de vermelde ECCN-codes niet vanzelfsprekend is. Goederencodes van de
douane zijn anders opgebouwd dan de controlelijstnummers vermeld in de Dual-UseVerordening, waardoor er niet altijd (volledige) overeenstemming is tussen beide
classificaties. Dual-use-goederen worden gedefinieerd aan de hand van zeer duidelijk
afgelijnde karakteristieken die vaak verder gaan dan de douane-nomenclatuur voorziet.
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Om de correcte goederencodes van bepaalde ECCN-controlelijstnummers te zoeken, kan
de correlatietabel worden gebruikt die is opgemaakt door de Europese Commissie. Deze
tabel wordt onder andere gebruikt om controles aan de grens bij uitvoer mogelijk te
maken. Om dit op te vangen is de correlatietabel ruim opgevat, zodat deze producten kan
identificeren die potentieel onderhevig zouden kunnen zijn aan dual-use-controles.
Hierdoor omvatten de data van Eurostat op basis van welbepaalde goederencodes vaak
gegevens over niet-chemische en biologische dual-use-goederen.a Hoewel dit een zeer
duidelijke afbakening in de weg staat, hoeft dit niet noodzakelijk een probleem te zijn en
is het al relevant om vanuit de gehele chemische en biologische industrie, deze producten
te identificeren die het potentieel hebben om dual-use-goederen te zijn.
Door bovenstaande selectie chemische en biologische dual-use-goederen te koppelen aan
de douane-nomenclatuur, kunnen 253 goederencodes geselecteerd worden voor de
analyse met data van Eurostat. Rekening houdend met deze beperkingen, geeft Figuur 5
een algemeen overzicht van de effectieve uitvoer van deze geselecteerde goederencodes –
en dus van potentiële chemische en biologische dual-use-goederen – vanuit België naar
enerzijds andere EU-lidstaten en anderzijds naar de rest van de wereld.
Naar analogie van de vastgestelde evolutie in de totale chemische sector, is ook de intraEU- en extra-EU-export van mogelijke chemische en biologische dual-use-goederen
tussen 2007 en 2020 gradueel toegenomen. De intra-Europese handel, die een stuk groter

––––
a

Een voorbeeld hiervan zijn goederen onder het ECCN-controlelijstnummer 1C350. Omdat deze code op zich al
samenvattend is, bevat ze meerdere producten. Op basis van de correlatietabel komt dit overeen met negen verschillende
goederencodes, namelijk gecombineerde nomenclatuur (‘GN’) 3822 00 00 (reageermiddelen voor diagnose of voor
laboratoriumgebruik) en acht andere goederencodes onder post 3824 (Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor
gietkernen; chemische producten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën).

is dan de extra-Europese handel, is in die periode meer dan verdubbeld van 4.8 miljard
euro in 2007 tot 10.3 miljard euro in 2020. Ook de extra-Europese export steeg: van
ongeveer 2 miljard euro (2007) tot 4.3 miljard euro (2020).

Figuur 5: Omvang van de intra-EU- en extra-EU-handel van potentiële chemische en
biologische dual-use-goederen vanuit België, 2007-2020 (in miljard euro)
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Tabel 3 geeft een overzicht van de tien belangrijkste bestemmingen van de potentiële
chemische en biologische dual-use-goederen die vanuit België tussen 2007 en 2020
werden uitgevoerd. Deze tien bestemmingen vertegenwoordigen 65% van de totale
uitvoer vanuit België.
Wanneer we dit vergelijken met de algemene uitvoer valt vooral de beperking in waarde
op. De chemische en biologische dual-use-goederen die potentieel dual-use-goederen
zijn, maken ongeveer 10% uit van de uitvoer naar niet-EU-landen. De landen die in deze
cijfers naar voren komen als voornaamste bestemmingen, zien we ook in deze tabel terug
verschijnen. Hier lijkt zich alleszins een gelijke trend af te tekenen met de Verenigde Staten
en China, die samen bijna een kwart van de export vertegenwoordigen.
Het internationale karakter van deze stromen is ook zeer opvallend. Hoewel tien landen
goed zijn voor 65% van de uitvoer, wordt de overige 35% ingevuld door 119 landen. 48 van
deze landen hebben wel een gemiddelde waarde die lager ligt dan 1 miljoen euro per jaar.
Potentiële chemische en biologische dual-use-goederen worden met andere woorden
vanuit België over de hele wereld uitgevoerd.
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Tabel 3: Belangrijkste bestemmingen effectieve uitvoer van potentiële biologische en
chemische goederen vanuit België op basis van douaneaangiftes, 2007-2020
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2.2.3
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Land

Waarde 2007-2020
(in euro)

Verenigd Koninkrijk

7.808.241.856

Verenigde Staten

6.689.314.632

China

4.235.020.854

Rusland

2.243.916.405

Brazilië

1.557.582.288

Zwitserland

1.520.357.869

Turkije

1.494.345.014

Japan

1.403.960.426

Saoedi-Arabië

1.260.168.657

India

1.127.838.662

Aandeel

17,1%
14,6%
9,3%
4,9%
3,4%
3,3%
3,3%
3,1%
2,8%
2,5%

De vergunde uitvoer van chemische en biologische dual-usegoederen vanuit Vlaanderen

In een volgende stap behandelen we de gegevens met betrekking tot de vergunde uitvoer
van chemische en biologische dual-use-goederen vanuit Vlaanderen. Het feit dat voor
deze transacties een vergunning is uitgereikt (of geweigerd) door de Vlaamse overheid
geeft aan dat het hierbij effectief om goederen gaat die via de Dual-Use-Verordening
vergunningsplichtig zijn en dus als dual-use-goederen gecatalogeerd worden. Deze
gegevens hebben bovendien specifiek betrekking op vergunningen uitgereikt door de
Vlaamse overheid en geven dus een beter zicht op de Vlaamse context dan de algemene
Belgische gegevens die eerder werden gebruikt.
De uitvoercontrole op de handel in dual-use-goederen wordt in Vlaanderen verricht door
de dCSG die bevoegd is voor het toekennen van uitvoervergunningen aan bedrijven
gevestigd in het Vlaams Gewest. De rapporten die de dCSG maandelijks publiceert op haar
website zijn een goed vertrekpunt om inzicht te verwerven in de vergunde
handelsstromen van chemische en biologische dual-use-goederen en bevatten een
overzicht van de verschillende aanvragen, het bijbehorende land van bestemming, het
eindgebruik, het controlelijstnummer of ECCN en de waarde.104
Bij de analyse van de gegevens in deze maandelijkse rapporten dient wel rekening
gehouden te worden met drie aandachtspunten inzake de omvattendheid van de
informatie over de internationale handelsstromen in chemische en biologische dualuse-goederen vanuit Vlaanderen.
1
Een eerste aandachtspunt betreft de verhouding tussen de plaats van aanvraag van
de vergunning en de plaats van daadwerkelijke uitvoer. De vergunningen voor uitvoer van
chemische of biologische dual-use-goederen worden enkel bij de Vlaamse dCSG

aangevraagd indien de aanvrager zijn maatschappelijke zetel heeft in het Vlaams Gewest.
Bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel in een andere deelstaat of een andere
Europese lidstaat gevestigd is, dienen hun aanvraag in bij de bevoegde
overheidsinstanties van de plaats waar hun maatschappelijke zetel gelegen is. Zo zal het
Franse bedrijf TotalEnergies Group, indien het vanuit haar vestiging in Antwerpen
chemische of biologische dual-use-goederen wil uitvoeren, een uitvoervergunning
aanvragen bij de Franse controleautoriteit indien het zelf wil optreden als exporteur.
2
Een tweede aandachtspunt is dat de maandelijkse rapportage van de Vlaamse
overheid niet toelaat een omvattend beeld van alle export vanuit Vlaanderen van
chemische en biologische dual-use-goederen te schetsen.

Een tweede reden is dat bepaalde categorieën van (vooral) chemische en biologische
goederen via algemene vergunningen verhandeld kunnen worden naar verschillende
niet-EU lidstaten. Ook in deze gevallen dient de exporteur niet op voorhand een
vergunning aan te vragen, maar enkel jaarlijks te rapporteren aan de dCSG hoe vaak van
deze vergunning gebruik is gemaakt. Gegevens over de vergunde uitvoer van chemische
of biologische dual-use-goederen via uniale algemene uitvoervergunningen worden
niet gepubliceerd door de Vlaamse overheid. Uitvoer naar Australië, Canada, Japan,
Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zwitserland en de Verenigde Staten van de meeste relevante
goederen is daarom niet opgenomen in de maandelijkse rapportering, evenals de uitvoer
van diverse chemicaliën naar Argentinië, IJsland, Zuid-Korea, Turkije en Oekraïne. Wel
blijkt uit een schriftelijke parlementaire vraag uit 2013 dat heel wat Vlaamse bedrijven
potentieel gebruik maken van deze algemene vergunningen om dual-use-producten uit te
voeren. Zo waren in augustus 2013 51 bedrijven geregistreerd die aangaven mogelijk
gebruik te maken van de algemene vergunning EU001; voor EU006 – die zich specifiek
richt op bepaalde chemische stoffen – ging het in augustus 2013 over negen
geregistreerde bedrijven.105
3
Er zijn nog enkele bijkomende beperkingen in die maandelijkse rapporten. Dit is
ten eerste het ontbreken van informatie over het voorziene eindgebruik en de voorziene
eindgebruiker van de uitgevoerde producten. Ook informatie over de redenen waarom
vergunningen geweigerd zijn wordt niet systematisch gepubliceerd. De meest belangrijke
beperking is dat deze maandelijkse rapporten geen verdere toelichting voorzien bij de
goederen die via toepassing van de catch-all-clausule vergunningsplichtig zijn gemaakt.
Bij gebrek aan deze informatie is het onmogelijk te bepalen om welk type producten het
precies gaat.
Tot op zekere hoogte kan aan deze beperkingen tegemoet worden gekomen op basis van
parlementaire documenten. Sinds 2015 zijn diverse schriftelijke parlementaire vragen en
antwoorden gepubliceerd waarin concrete informatie over specifieke vergunningen wordt
meegedeeld. Deze documenten bevatten relevante informatie over de aard van de
producten, het voorziene eindgebruik en de eindgebruiker, en de eventuele redenen
waarom de vergunning al dan niet geweigerd werd. Deze documenten hebben slechts
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Een eerste reden hiervoor is dat de handel in deze goederen binnen de EU vrij is en er dus
geen vergunning voor moet worden aangevraagd. Logischerwijs bevatten deze
maandelijkse rapporten dus geen informatie over intra-Europese transacties.
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betrekking op een beperkt aantal uitgereikte en geweigerde vergunningen, maar de
informatie erin wordt wel zo veel mogelijk meegenomen in de profielschets.

Tussen 2007 en 2020 reikte de Vlaamse overheid in totaal 1.022 (individuele en globale)
vergunningen uit voor de uitvoer van chemische en biologische dual-use-goederen; in
totaal voor een waarde van meer dan 1,2 miljard euro (Tabel 4). De gegevens vertonen
afwisselende hogere en lagere waarden aan toegekende vergunningen. Terwijl de totale
waarde van de vergunde uitvoer in de periode 2007-2013 telkens rond de 100 miljoen euro
schommelt, lag deze zeer laag in de jaren 2016, 2018 en 2019. Het jaar 2014 wordt
gekenmerkt door een hoge waarde aan toegekende vergunningen in vergelijking met een
relatief laag aantal vergunningen en kan verklaard worden door het feit dat er in 2014
meer globale vergunningen werden toegekend. Zoals eerder vermeld, behelzen deze
vergunningen de mogelijkheid om meerdere transacties te ondernemen. Aangezien deze
vergunningen geldig zijn voor drie jaren en er een verlenging aangevraagd kan worden,
verklaart dit opnieuw de hoge waarde in 2017.

Tabel 4: Aantal en waarde van uitgereikte individuele en globale vergunningen voor
uitvoer van biologische en chemische dual-use-goederen, 2007-2020

De biologische en chemische dual-use-sector in Vlaanderen: een proﬁelschets

Jaar
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Individuele vergunningen

Globale vergunningen

Waarde (in euro)

Aantal

Waarde (in euro)

Aantal

2007

87.726.578

29

23.883.395

8

2008

55.727.159

41

41.353.125

14

2009

54.777.039

26

42.781.217

11

2010

29.948.864

45

100.208.720

18

2011

24.479.253

42

47.997.250

10

2012

45.352.718

74

54.815.104

13

2013

32.256.821

60

53.530.182

10

2014

8.825.563

43

160.794.935

14

2015

11.259.625

60

27.474.935

6

2016

15.631.946

82

15.000

1

2017

8.807.003

80

128.011.935

10

2018

14.037.856

97

4.365.000

4

2019

41.218.835

106

430.320

7

2020

14.367.300

106

88.842.291

5

TOTAAL

444.416.560

891

774.503409

131

De voorbije jaren is het aantal individuele vergunningen sterk toegenomen, terwijl het
aantal uitgereikte globale vergunningen is afgenomen. In vergelijking met 2009-2010 is
in 2019-2020 het aantal uitgereikte individuele vergunningen meer dan verdubbeld.
Vanuit de dCSG wordt aangegeven dat dit het gevolg is van een bewuste beleidskeuze,
zowel op vlak van de evaluatie van de exporteurs en hun interne nalevingsprogramma’s
als van de voorwaarden waaronder globale vergunningen worden verleend.106
Van alle aangevraagde vergunningen voor chemische en biologische dual-use-goederen,
werden vijf vergunningen geweigerd (Tabel 5). De geweigerde vergunningen betreffen
uitsluitend goederen uit categorie 1, dus chemische stoffen. Deze weigeringen vielen alle
in de periode 2016-2018; in de jaren daarvoor werden geen uitvoervergunningen voor
chemische of biologische goederen geweigerd. Naast deze geweigerde vergunningen voor
de uitvoer van opgelijste goederen in de Dual-Use-Verordening werd in 2016 ook een
vergunning geweigerd voor de uitvoer van chemische stoffen naar Syrië. Deze uitvoer
werd verboden via het Europese sanctieregime ten aanzien van dit land omdat deze
stoffen potentieel gebruikt kunnen worden als precursor voor de ontwikkeling van een
chemisch wapen.107
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Tabel 4 toont aan dat de totale waarde van de globale vergunningen aanzienlijk hoger is
in 2020 in vergelijking met de waarde aan de individuele vergunningen, terwijl dit in 2007
net andersom was. Bijna 85% van de aanvragen in de periode 2007–2020 betroffen
individuele vergunningen terwijl deze vergunningen slechts een derde van de totale
waarde van de vergunde uitvoer vertegenwoordigen. Voor globale vergunningen geldt dan
de tegenovergestelde vaststelling: 15% van alle vergunningen zijn globale vergunningen,
maar deze vertegenwoordigen wel ongeveer 65% van de totale vergunde uitvoer van
chemische en biologische dual-use-goederen. Dit verschil wordt verklaard door het feit
dat globale vergunningen, in tegenstelling tot individuele vergunningen, gebruikt kunnen
worden voor meerdere klanten en bestemmingen. Daarom vertegenwoordigt de vergunde
waarde van een globale vergunning eerder een theoretische waarde die hoger worden
geschat dan de daadwerkelijke uitvoer om voldoende marge te voorzien om de looptijd van
de vergunning vol te maken. Daarnaast zijn deze ook vaak aangevraagd op basis van
verwachte verkopen en is het maar de vraag of deze uiteindelijk ook doorgaan. Individuele
vergunningen gaan in principe over een specifieke en concrete transactie en geven als
dusdanig een nauwkeuriger beeld.
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Tabel 5: Overzicht geweigerde vergunningen door de Vlaamse overheid voor de uitvoer
van chemische en biologische dual-use-goederen, 2007-2020
Bestemming

Waarde (in euro)

Productnaam

Reden voor weigering

Israël (2016)

14,66

Fosforpentachloride

Onbekend

Koeweit (2018)

563,53

Pinacolon

Thailand (2017)

122,07

Waterstoﬄuoride

Irak (2017)

7.710

Waterstoﬄuoride

Taiwan (2018)

110,00

Saxitoxine

Syrië (2016)

1.931.973

Geen contact kunnen leggen met
eindgebruiker
Eindgebruiker bestaat niet meer
sinds 2015108
Geen origineel
eindgebruikerscertiﬁcaat109
Niet-erkenning Taiwan als CWClidstaat

Meervoudige alcoholen en

Uitvoer verboden omwille van

polyolen

sanctieregime
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De vergunningen bestemd voor Koeweit, Irak en Thailand werden geweigerd omwille van
een gebrekkig eindgebruikerscertificaat of bezorgdheden over het vooropgestelde
eindgebruik in de aanvraag.
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De weigering naar Taiwan is het gevolg van de internationale verbintenissen van het
Vlaams Gewest vanuit het CWC. Volgens de Vlaamse overheid werd deze vergunning
geweigerd omdat saxitoxine op Lijst 1 van de CWC staat. Hierdoor is de internationale
handel in dit product onderworpen aan strenge declaratieverplichtingen, waaraan Taiwan
niet kan voldoen omdat het land niet formeel door België wordt erkend. China weigert
dergelijke invoer te declareren, waardoor deze vergunning niet kan worden toegekend.110
Meer algemeen geldt overigens voor saxitoxine dat deze stof, omdat deze op Lijst 1 van de
CWC staat, in principe niet (her)uitgevoerd mag worden. Het ging concreet om een staal
van dit krachtige neurotoxine die bestemd zou zijn voor een nationale universiteit. In de
geweigerde uitvoer naar Koeweit ging het eveneens om labostalen, dit keer van het
product pinacolon. Dit product staat niet vermeld op een van de lijsten van de CWC, maar
wel in de controlelijst van de Australia Group omdat het als precursor kan worden gebruikt
voor de productie van soman, dat een zenuwgas als tabun of sarin is.111
Over de geweigerde uitvoer van fosforpentachloride naar Israël in 2016 is geen verdere
informatie gepubliceerd. Deze stof staat op Lijst 3 van de CWC vermeld als een precursor
voor chemische wapens. Er is echter geen verdere informatie bekend(gemaakt) over de
redenen waarom deze vergunning werd geweigerd.
Na deze algemene beschrijving van het totale aantal vergunningen voor de uitvoer van
chemische en biologische dual-use-goederen, bekijken we in een verdere stap over welke
goederen het precies gaat. Hierbij baseren we ons op de verschillende categorieën (ECCNcodes) in de Dual-Use-Verordening. De maandelijkse rapporten van de Vlaamse overheid
vermelden voor elke vergunning de concrete ECCN-code, wat toelaat de concrete
producten te identificeren. Tabel 6 geeft voor de verschillende algemene categorieën een
overzicht van het totale aantal en de totale waarde van de uitgereikte individuele en

globale vergunningen tussen 2007 en 2020. In wat volgt bespreken we deze verschillende
productcategorieën afzonderlijk en meer in detail.

Tabel 6: Aantal en waarde uitgereikte individuele vergunningen voor de verschillende

productcategorieën, 2007-2020

Omschrijving

Chemische stoﬀen
Giftige chemische stoﬀen
Biologische stoﬀen
Apparatuur
Software en technologie
Totaal

Aantal
Individueel

Waarde
Individueel (in €)

Aantal
Globaal

Waarde
Globaal (in €)

448

151.149.105,83

119

693.490.563,21

112

74.918.354,31

54

261.205.447,89

25

59.801,50

37

5.792.860,00

242

88.317.880,21

7

38.313.210,00

3

0

0

0

830

314.445.142

217

998.802.081

Een eerste categorie vergunningsplichtige goederen betreft de (giftige) chemische
stoffen. Belangrijk om mee te geven is dat niet al deze stoffen noodzakelijkerwijs fungeren
als precursoren van chemische wapens. Binnen de categorieën chemische en giftige
chemische stoffen ligt de in de vergunning vermelde waarde van een aantal producten
aanzienlijk hoger dan die van de andere producten. Dit is het geval voor dimethylamine,
natriumcyanide, triethanolamine en methyldiethanolamine. De onderstaande tabellen 7
en 8 verschaffen een overzicht van toegekende individuele en globale vergunningen.
Vergunningen met verschillende producten werden buiten beschouwing gehouden omdat
hier niet eenduidig het aandeel van de verschillende specifieke producten kan worden
vastgesteld.

Tabel 7: Aantal en waarde van de uitgereikte individuele vergunningen voor de
belangrijkste (giftige) chemische stoffen, 2007-2020
Benaming

Waarde (in euro)

Aantal

Dimethylaminea

9.358.683,45

19

Natriumcyanide

81.009.961,14

17

Triethanolamine

18.410.960,69

125

Methyldiethanolamine

74.149.216,79

86

––––
a

Hoewel niet in dit overzicht opgenomen, zijn voor dimethylamine nog 17 extra globale vergunningen uitgereikt voor het
product dimethylaminehydrochloride (1C350.20). Deze vergunningen hebben een waarde van 15.327.422 euro en hebben
in sommige gevallen betrekking op 30-35 potentiële bestemmingslanden.
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(Giftige) chemische stoffen
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Tabel 8: Aantal en waarde van de uitgereikte globale vergunningen voor de uitvoer van
de vier belangrijkste (giftige) chemische stoffen, 2007-2020
Benaming

Waarde (in euro)

Aantal

Dimethylamine

71.585.336,20

5

Natriumcyanide

222.399.609,19

32

Triethanolamine

67.838,50

2

152.132.000,00

19

Methyldiethanolamine
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1
Dimethylamine is een kleurloos, brandbaar gas dat bij zeer kleine concentraties
een typerende visgeur verspreidt.112 Het wordt gemaakt door ammoniak te laten reageren
met methanol. Dimethylamine is een chemisch basisproduct in de synthese van veel
chemicaliën. Reactie van dimethylamine met bijvoorbeeld koolstofdisulfide leidt tot
dimethyl dithiocarbamaat, wat zelf een precursor is voor een aantal chemicaliën die
gebruikt worden in de zwavel-vulkanisatie van rubber. Dimethylamine wordt ook
gebruikt voor de bereiding van belangrijke solventen zoals dimethylformamide en
dimethylacetamide. De belangrijkste eindproducten van dimethylamine zijn pesticiden in
de agrosector, geneesmiddelen in de farmaceutische sector en verven in de
textielindustrie.113
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In Vlaanderen zijn er verschillende bedrijven die dimethylamine produceren of gebruiken,
enkele voorbeelden hiervan zijn BASF en Buckman Laboratories. Het bedrijf Buckman
Laboratories nv dat diverse fijnchemicaliën produceert, waaronder dimethylamine voor
waterbehandeling en de lederindustrie, kwam in 2013 in de actualiteit nadat er een
ontploffing plaatsvond van een expansievat dimethylamine door een lek in de reactor.114
De voornaamste reden voor controle van deze stof is dat het een precursor is voor het
gifgas tabun. Deze stof werd in 1936 in Duitsland initieel ontwikkeld als insecticide115. De
stof is daarom gecontroleerd door de Common List van de Australia Group en hoewel hij
niet is opgenomen als gecontroleerde stof onder de CWC, is hij daar wel gekend als
precursor voor het toxine tabun en wordt hij beschouwd als een unscheduled chemical
waardoor de productie onder bepaalde voorwaarden tot rapportageverplichtingen kan
leiden. De stof werd gebruikt tijdens de Iran-Irakoorlog in de jaren tachtig.116 In 2003
vervolgde Zuid-Afrika een bedrijf voor de uitvoer van 120 ton dimethylamine naar Iran
wegens het potentiële gebruik als precursor voor tabun.117
In 2020 werd een globale vergunning toegekend voor de uitvoer van dimethylamine
waarbij de waarde aangegeven in de vergunning 65.000.000 euro bedroeg, wat aanzienlijk
hoger was in vergelijking met eerdere jaren. Volgens de maandelijkse rapportering van de
dCSG betrof het een aanvraag voor uitvoer naar verschillende bestemmingen in ZuidAmerika, Azië en Afrika. Sinds 2018 wordt er elk jaar een individuele vergunning
toegekend voor de uitvoer van dimethylamine voor een waarde van meer dan 1 miljoen
euro tot 5,6 miljoen euro naar Israël. Dit kan mogelijks verklaard worden door de
aanwezigheid in Israël van bedrijven actief in de voedings– of farmasector die chemische
stoffen zoals kleurstoffen ontwikkelen. Zoals eerder aangehaald, zien we dat Israël
momenteel een nog wat ambigue positie heeft tot de CWC - wel ondertekend, maar niet
geratificeerd - wat mogelijk een verklaring is dat deze bestemming enkel voorkomt in

individuele vergunningen. Hoewel de globale vergunningen minder rechtstreeks verband
houden met effectieve uitvoerwaardes, is het grote verschil tussen de individueel
toegekende waarde bij dit product treffend met 9.3 miljoen euro tegenover 71.5 miljoen
euro.

Voor natriumcyanide werd er een individuele vergunning toegekend in 2007 voor een
opmerkelijk hoge waarde van 47.4 miljoen euro met bestemming Ghana, waar de
mijnbouwsector een vitale rol speelt. In 2007 werd ook een vergunning voor de uitvoer
naar Turkije van kalium- en natriumcyanide ter waarde van 5.2 miljoen euro uitgereikt.
Volgens de maandelijkse rapportering werden er bijna elk jaar opnieuw individuele en
globale vergunningen toegekend voor een totale waarde van gemiddeld 20 miljoen euro
aan individuele vergunningen en 16 miljoen euro aan globale vergunningen naar diverse
bestemmingen. Eén van deze bestemmingen betrof Azerbeidzjan en Georgië, waarvoor
een globale uitvoervergunning werd toegekend in december 2009 voor een waarde van 15
miljoen euro. Er is geen informatie beschikbaar betreffende het eindgebruik of de
eindgebruiker van deze vergunningen.
3
Triethanolamine is een kleurloze, stroperige vloeistof en heeft een typerende
120
geur. Het wordt geproduceerd door ethyleenoxide te laten reageren met ammoniak.
Triethanolamine wordt rechtstreeks gebruikt als corrosie-inhibitor, oplosmiddel en
tussenproduct in organische syntheses. Ook wordt het gebruikt als chemisch basisproduct
om emulgatoren te maken, die op hun beurt worden gebruikt om cosmetische en
farmaceutische eindproducten te maken, zoals shampoos, scheerschuim, mascara,
oogschaduw, huidcrèmes en huidlotions.121 Andere toepassingen van eindproducten zijn
oliën, brandstoffen, verven, inkten en cement.122 De zouten van triethanolamine worden
gebruikt als insecticide. De farmaceutische sector is de belangrijkste afnemer van
triethanolamine, samen met de consumentengoederen. In mindere mate spelen de
automobiele sector, de agrosector en de textielsector ook een rol als afzetmarkt. De
chemische stof triethanolamine, zoals uiteengezet in Bijlage I van de Dual-UseVerordening, kan na reactie met thionylchloride gebruikt worden om stikstofmosterd te
maken. Stikstofmosterd werd ontwikkeld als oorlogswapen gedurende de jaren dertig,
maar werd daarnaast bijvoorbeeld ook gebruikt als eerste chemotherapie tegen leukemie
in de Verenigde Staten. Gedurende WO II produceerde Nazi-Duitsland 2000 ton van dit gas
en de Verenigde Staten 100 ton.123
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2
Natriumcyanide is een vaste stof en ziet eruit als wit kristallijn of korrelig poeder.
Het wordt gemaakt door waterstofcyanide te laten reageren met natriumhydroxide. Het
wordt gebruikt als eindproduct bij de extractie van goud of zilver uit ertsen via het
cyanideproces in de mijnsector. Het kan ook worden gebruikt als chemisch basisproduct
om afgewerkte chemicaliën te maken zoals verfpigmenten en farmaceutische
tussenproducten. Deze afgewerkte chemicaliën worden dan omgevormd tot
eindproducten zoals verven in de textielindustrie, ontsmettingsmiddelen in de
farmaceutische industrie en insecticiden in de agrosector. Natriumcyanide kan ook
rechtstreeks gebruikt worden als gif.118 Blootstelling aan natriumcyanide kan fataal zijn
bij huidcontact, oogcontact, inslikken of inhalatie.119

De hoge waarde is voornamelijk toe te schrijven aan een individuele vergunning voor een
bedrag van 11.750.000 euro in 2009 naar China. Het eindgebruik en de eindgebruiker van
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deze uitvoer zijn niet duidelijk. Enkele recente parlementaire schriftelijke vragen en
antwoorden bieden wel meer zicht op het effectieve eindgebruik van deze chemische stof.
De voorbije jaren (2018-2019) werd dit product uitgevoerd naar Saoedi-Arabië124 en de
Verenigde Arabische Emiraten (beiden vergund in februari 2018) voor respectievelijk een
miljoen euro en 25.000 euro naar een producent van bouwmateriaal bestemd voor de
waterdichting van structuren. Daarnaast werd dit product uitgevoerd naar Brazilië
(januari 2019, 1.2 miljoen euro) naar een multinationaal bedrijf gespecialiseerd in de
productie van motorolie en lubricatieproducten, waarbij het uitgevoerde product zou
worden gebruikt voor de productie van hydraulische olie125, naar Congo (december 2018,
150.000 euro) voor een producent en verdeler van cosmetica en verzorgingsproducten,
voor gebruik in de productie van cosmetica en tandpasta126, en naar Iran (september 2017,
27.000 euro) voor een producent van cosmetica en huishoudproducten die dit product als
basisbestanddeel zou gebruiken voor de aanmaak van zepen, wasverzachters en
detergenten.127
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Opvallend is dat dit product, vergeleken met de andere chemische stoffen, vooral via
individuele vergunningen wordt uitgevoerd en veel minder via globale vergunningen. De
reden hiervoor is onduidelijk. De afwezigheid van een internal compliance programma (ICP)
bij de voornaamste exporteur(s) van deze producten, een noodzakelijke voorwaarde om een
globale vergunning te kunnen krijgen, kan hiervoor een verklaring bieden.
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4
Methyldiethanolamine is een kleurloze vloeistof met een ammoniakgeur.128 Het
wordt rechtstreeks gebruikt als solvent voor het absorberen van zure componenten zoals
koolstofdioxide bij de raffinage van aardolie, de productie van syngas en in de productie
van aardgas.129 Methyldiethanolamine is irriterend voor de ogen en de huid, bij contact
kan er serieuze schade veroorzaakt worden aan de ogen en kunnen er ontstekingen en
brandwonden optreden op de huid.130 Enkele bedrijven die methyldiethanolamine
produceren of gebruiken in Vlaanderen zijn Dow, BASF en Ineos.131
Nigeria lijkt de meest voorkomende bestemming te zijn van deze stof met een totale
vergunde waarde van 43 miljoen euro. Nigeria beschikt over één van de belangrijkste
aardgasreserves ter wereld wat de handelsstroom van methyldiethanolamine naar deze
bestemming mogelijk verklaart.132 Een andere belangrijke bestemming is Iran. In de
periode 2008–2010 werden verschillende individuele vergunningen toegekend voor de
uitvoer van methyldiethanolamine naar Iran voor een totale waarde van 12.1 miljoen euro.
Daarnaast werd methyldiethanolamine de voorbije jaren uitgevoerd naar een Iraakse
overheidsraffinaderij voor gebruik als sweetener in de petrochemische sector (150.000
euro)133, naar een internationaal landbouwbedrijf in Israël voor de productie en opslag van
CO2 voor de voedselindustrie als bijproduct in de agrarische industrie (55.000 euro)134,
voor aardgasbehandeling in een Saoedische olieraffinaderij (460.000 euro)135, voor het
verwijderen van zwavel uit aardgas door een joint venture tussen een Libisch staatsbedrijf
en een Europees energiebedrijf dat aan olie- en aardgasontginning doet (900.000 euro)136,
en voor de productie van petrochemische absorbanten door een dochterbedrijf van een
internationaal chemieconcern in de Verenigde Arabische Emiraten (8.000 euro).137
Bovenstaande gegevens tonen aan dat transacties met hogere waardes voor deze
(giftige) chemische stoffen vaak bestemd zijn voor landen in Afrika of het Midden-

Oosten, voornamelijk voor de sterk ontwikkelde mijn- en olie-industrie in deze regio’s.
Ivoorkust en Congo hebben bijvoorbeeld een grote mijnindustrie waar het gebruik van
chemische stoffen zoals natriumcyanide veelvoorkomend is. Iran en Nigeria beschikken
over één van de grootste aardgasreserves ter wereld en zijn bijgevolg belangrijke afnemers
van de chemische stof methyldiethanolamine dat gebruikt wordt voor aardgaswinning.
Daarnaast kennen deze stoffen een grote verscheidenheid aan civiele toepassingen, zoals
blijkt uit deze bespreking.

Tabel 9: Belangrijkste bestemmingslanden van individuele vergunningen voor (giftige) chemische
stoffen, 2007-2020
Land van bestemming

Aantal vergunningen

Waarde (in euro)

Ghana

17

47.729.405

China

9

44.432.321

Nigeria

13

43.058.902

Chili

21

13.793.078

Iran

11

12.139.364

Israël

25

9.954.791

Ivoorkust

20

6.097.657

Turkije

1

5.166.760

Eritrea

1

4.780.140

Biologische stoffen
In vergelijking met (giftige) chemische stoffen worden voor de uitvoer van biologische
stoffen slechts weinig individuele of globale vergunningen uitgereikt vanuit Vlaanderen.
Dit is mogelijk te verklaren door het beperkte civiele gebruik van biologische dual-useproducten, deze worden immers hoofdzakelijk gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling.
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Uit de vergunningsaanvragen naar China blijkt dat enkele vergunningen een opmerkelijke
grote waarde hadden. Zo werd in 2008 een uitvoer vergund van 32 miljoen euro aan
kaliumcyanide en natriumcyanide. Diezelfde producten werden in 2009 ook naar Turkije
uitgevoerd ter waarde van 5.2 miljoen euro, waarmee dit land ook in de top-10 van
belangrijkste bestemmingslanden van individuele vergunningen voor chemische stoffen
staat (Tabel 9). Uitvoer naar Turkije gebeurt sinds 2012 onder de uniale algemene
uitvoervergunning EU006 en wordt bijgevolg niet meer opgenomen in de maandelijkse
rapportering van de dCSG. Aangezien Turkije volgens de Eurostatgegevens een zevende
plaats inneemt als handelspartner, is het aannemelijk dat een deel van de dual-usegoederen nu onder de algemene uniale vergunning valt en niet meer in de maandelijkse
rapporten van dCSG verschijnt.
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Biologische micro-organismen zoals virussen, bacteriën, schimmels of toxines kunnen
gebruikt worden om ziekte en dood te veroorzaken bij mensen, dieren en planten. Vandaag
worden biologische aanvallen vooral gevreesd door terroristische groepen en minder door
naties. In de twintigste eeuw was het aantal gevallen beperkt tot de Wereldoorlogen, waar
de plaag, tyfus, cholera en antrax (miltvuur) werden verspreid, allen veroorzaakt door
bacteriën.138 Het enige gekende voorbeeld van een biologische aanval in de
eenentwintigste eeuw is de antrax-aanval in de Verenigde Staten, waar brieven werden
besmet met antrax een week na de aanslagen op de WTC-torens. Hierbij lieten vijf
Amerikaanse burgers het leven en werden 17 mensen ernstig ziek.139
Belangrijk om te vermelden is dat biologische stoffen buiten het toepassingsgebied van de
uniale algemene vergunningen vallen. Voor de uitvoer van deze stoffen is daarom in de
meeste gevallen een individuele vergunning nodig. In wat volgt worden de belangrijkste
toxines besproken.
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1
Aflatoxine is een toxine dat door schimmels van het geslacht Aspergillus wordt
geproduceerd. De stof heeft schadelijke gevolgen voor de (menselijke) gezondheid daar
het mutaties veroorzaakt van het DNA. Hoge concentraties kunnen leiden tot verlamming,
leverkanker, galblaaskanker en eventueel overlijden. Er zijn echter nog geen bevestigde
gevallen waarbij aflatoxine als biologisch wapen werd gebruikt, hoewel Irak in 1995 aan
UNSCOM bevestigde dat het aflatoxine ontwikkelde als biologisch wapen.140 In de periode
1 juli 2010 tot en met 31 augustus 2010 werden twee globale vergunningen toegekend voor
de uitvoer van aflatoxine met een waarde van respectievelijk 26.250 euro naar Zuid-Afrika
en 52.500 euro naar diverse bestemmingen zoals Australië, Canada en Japan.a Wel zijn er
verschillende individuele vergunningen voor een relatief kleine waarde aan aflatoxine.
Als bestemmingen voor deze goederen in de (voornamelijk) individuele vergunningen
zien we Zwitserland, Hong Kong, Maleisië en Pakistan. Zeer waarschijnlijk heeft dit te
maken onderzoek naar de behandeling van geïnfecteerde gewassen door deze schimmel
in warme en vochtige omgevingen.141 Daarnaast komt aflatoxine vaak gegroepeerd voor in
eenzelfde globale uitvoervergunning samen met andere chemische dual-use-goederen.
2
Saxitoxine is een neurotoxine dat geproduceerd wordt door bepaalde algen in
zeewater en door blauwalgen in zoet water. Er is heel wat cellulair en microbiologisch
onderzoek om saxitoxines te gebruiken als precursor van kankermedicijnen en
anesthetica. De belangrijkste markt voor civiel gebruik is de biofarmaceutische industrie.
Saxitoxine is geclassificeerd als biologisch wapen. Volgens onderzoek kan het worden
toegevoegd aan wapens, wat ervoor zorgt dat slachtoffers onmiddellijk sterven.142
Uit de maandelijkse rapporten van de Vlaamse overheid blijkt dat de stof voornamelijk
uitgevoerd wordt naar de Verenigde Staten, Zwitserland en Australië, wat verklaarbaar is
door de aanwezigheid van een aanzienlijke (bio)farmaceutische industrie. Het is echter
opvallend dat dit toxine vanuit Vlaanderen wordt uitgevoerd. Producten op Lijst 1 van de
CWC, zoals saxitoxine, hebben immers zeer zware beperkingen op de (her)uitvoer. De
uitvoer van deze stof vanuit Vlaanderen gebeurt vanuit het Institute for Reference

––––
a
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In 36 uitgereikte globale vergunningen waarbij onder de diverse producten ook 1C351 genoemd werd, gaat het
voornamelijk om een combinatie van de bestemmingen Turkije, Rusland, Brazilië, China, Zuid-Korea en Zuid-Afrika.

Materials and Measurements (IRMM) te Geel. Het IRMM is één van de zes instituten van
het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie. Het IRMM stelt ongeveer 280
personen te werk en concentreert zich op diverse domeinen zoals voedselveiligheid,
detectie van voedselfraude, gezondheidszorg, nucleaire veiligheid en beveiliging.143 Het
IRMM is een van de gecertificeerde instituten in de EU die op commerciële basis saxitoxine
kunnen verkopen als referentiemateriaal.144

Het voornaamste civiele gebruik van deze toxines is, net zoals andere virussen en
bacteriën, het gebruik voor wetenschappelijk onderzoek in de ontwikkeling van tegengif
en vaccins. In 2016 werd de pathogene bacterie vibrio cholerae uitgevoerd naar Oeganda,
mogelijk in verband met onderzoek naar de cholera-uitbraken waar ze mee
geconfronteerd werden146.

Materiaal en apparatuur
Een tweede belangrijke categorie van relevante goederen betreft apparatuur benodigd bij
de productie, ontwikkeling of opslag van chemische en biologische dual-use-goederen,
zoals bijvoorbeeld reactoren of opslagtanks. De meeste aanvragen voor globale en
individuele
vergunningen
betreffen
chemische
productie-installaties
en
productieapparatuur (Tabel 10). De totale waarde van de aangevraagde vergunningen
tussen 2007 en 2020 is eveneens hoog voor uitrustingen voor biologische vervaardiging
en verwerking, evenals voor beschermings- en detectieapparatuur. Individuele
vergunningen vertegenwoordigen de hoogste waarde in deze toegekende vergunningen,
in tegenstelling tot de uitvoer van chemische (en biologische) stoffen.

Tabel 10: Aantal en waarde uitgereikte individuele en globale vergunningen voor de
uitvoer van chemische en biologische apparatuur
Omschrijving

Aantal
Individueel

Waarde
Individueel (in
euro)

Aantal
Globaal

Waarde
Globaal (in
euro)

168

44.760.119

3

15.000.000

1

26.000

0

0

24

10.261.651

2

22.966.000

Beschermings-en detectieapparatuur

48

33.270.109

2

347.210

Totaal

242

88.317.880

7

38.313.210

Chemische productie-installatie
Controleapparatuur
Uitrusting voor biologische vervaardiging en
verwerking
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3
Tetrodotoxine is een sterk neurotoxine dat zich bevindt in de huid, de lever en de
speekselklieren van de kogelvis en de blauw geringde octopus. Het gif werkt op de
natriumkanalen van de menselijke zenuwen en blokkeert daar de doorstroom van
zenuwsignalen, wat tot spierverlamming kan leiden. In een verdere fase kunnen
ademstilstand en hartstilstand optreden.145 Met een lethale dosis van 24 mg is het een van
de giftigste stoffen die op dit moment gekend zijn. Uitvoer van dit product vindt plaats
naar de Verenigde Staten, Zwitserland en Taiwan.
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Zoals weergegeven in Tabel 11, werden er individuele vergunningen toegekend aan een
grote variëteit van producten behorende tot de categorie van chemische productieinstallaties en productieapparatuur.
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Tabel 11: Aantal en waarde uitgereikte individuele vergunningen voor de uitvoer van
chemische productie-installaties, 2007-2020
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Product

Aantal

Waarde (in euro)

Reactorvaten en reactors

7

3.114.772

Roerwerken

3

2.734.458

Opslagtanks en vaten

10

10.286.044

Warmtewisselaars en condensors

4

3.092.283,22

Distillatie- en absorptiekolommen

6

5.164.330,00

Vulapparatuur

1

11.487,81

Kleppen en onderdelen

42

12.671.785,88

Pompen

95

8.865.783,01

Totaal

168

45.940.946

1
Een absorptiekolom is een kolom waarin een vloeistof en een gas in tegenstroom
in contact worden gebracht met elkaar. Het gas wordt door het contact opgenomen in de
vloeistof, zoals bijvoorbeeld bij de absorptie van gasvormig CO2 in een amine-vloeistof.
Deze kolommen kunnen gebruikt worden voor de purificatie van dual-use-chemicaliën,
wat ervoor zorgt dat absorptiekolommen gekwalificeerd worden als vergunningsplichtige
dual-use-items. De interne diameter moet groter zijn dan 0.1 m om te kunnen spreken van
een absorptiekolom.147 Mogelijke materialen voor de kolom zijn nikkel-, chroom-,
zirkonium-, tantaal- of titaanlegeringen, fluoropolymeren en glas.
Tussen 2009 en 2011 werd jaarlijks een globale vergunning toegekend van 5 miljoen euro
voor de uitvoer van distillatiekolommen of absorptiekolommen naar diverse
eindbestemmingen zoals China, Albanië, Algerije, Egypte, Rusland, Koeweit en Turkije.
2
Een ventiel reguleert en controleert de stroming van een gas of een vloeistof in een
leiding, door het ventiel open te zetten of te sluiten. Er bestaan manuele, hydraulische,
pneumatische en gemotoriseerde ventielen. De nominale grootte dient meer dan 10 mm
te bedragen om gekwalificeerd te worden als vergunningsplichtig dual-use-product.148
Mogelijke ventielmaterialen zijn nikkel-,
titaanlegeringen, fluorpolymeren en glas.
3

chroom-,

zirkonium-,

tantaal-

of

Een pomp beweegt vloeistoffen of gassen door elektrische energie om te zetten

naar hydraulische energie. Hierdoor wordt een vloeistof of gas van lage druk naar hoge
druk gebracht. Mogelijke materialen waaruit die pompen gemaakt zijn, zijn nikkel-,
chroom-, zirkonium-, tantaal- of titaanlegeringen, fluorpolymeren, keramieken,
ferrosilicon, grafiet en glas. Dergelijke pompen werden de voorgaande jaren vanuit
Vlaanderen uitgevoerd voor diverse toepassingen. In november 2018 verleende de dCSG

Het belangrijkste bestemmingsland van deze verschillende onderdelen van chemische
productie-installaties en productieapparatuur is Saoedi-Arabië. In totaal was ongeveer
een derde van de totale vergunde waarde voor deze productcategorie bestemd voor dit
land (12.7 miljoen euro). Deze hoge waarde kan in grote mate verklaard worden door twee
individuele vergunningen toegekend in 2007 en in 2014 voor respectievelijk 6.7 miljoen
euro en 3.8 miljoen euro aan opslagtanks voor biologische materialen en
absorptiekolommen. Een andere individuele vergunning betrof twee corrosieresistente
opslagtanks voor het chemisch scheiden van condensaat in de petrochemische sector.154
Tabel 12 geeft een overzicht van de vijf belangrijkste bestemmingslanden voor chemische
productie-installaties en productieapparatuur vanuit Vlaanderen. Deze vijf landen
vertegenwoordigen ongeveer de helft van het aantal uitgereikte individuele vergunningen
en 75% van de totale waarde van deze vergunde uitvoer tussen 2007 en 2020.

Tabel 12:

Belangrijkste bestemmingslanden van individuele vergunningen voor uitvoer
van chemische productie-installaties en productieapparatuur, 2007-2020

Land van bestemming

Aantal uitgereikte vergunningen

Waarde uitgereikte vergunningen
(in euro)

Saoedi-Arabië

16

12.718.618

China

14

8.720.344

Rusland

39

8.522.516

Singapore

8

3.014.669

India

4

1.413.538

Totaal

81

34.389.685
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een vergunning voor de uitvoer van fluorpolymeren naar Koeweit voor 150.000 euro. De
eindgebruiker is een producent van zoutzuur, soda en aanverwante producten en het
specifieke eindgebruik is de transfer van zoutzuur van een productie-eenheid naar
tankwagens.149 In oktober 2020 werd een vergunning goedgekeurd voor de uitvoer van
fluorpolymeren pompen voor chemische installaties ter waarde van 150.000 euro naar
Saoedi-Arabië. Deze pompen waren bestemd voor een producent van zoetstoffen, waar
deze pompen gebruikt zouden worden in een installatie voor de productie van
zoetstoffen.150 In juni 2018 werden centrifugaalpompen naar Saoedi-Arabië uitgevoerd
voor 116.000 euro bestemd voor demineralisatie van water voor gebruik in hogedrukstoomketels in een Saoedische olieraffinaderij151. In september 2017 werden eveneens
dergelijke pompen voor een waarde van 5.000 euro vergund voor gebruik in chemische
installaties.152 In januari 2019 werden er ter waarde van 200.000 euro pompen met
meervoudige dichting en zonder afdichting uitgevoerd naar Rusland, bedoeld voor de
industriële productieprocessen van een Russisch multinationaal bedrijf dat onder andere
producten en diensten levert aan de voedings- en landbouwsector.153
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De uitvoerwaarde van de categorie chemische productie-installatie is veel lager dan die
van de categorie controleapparatuur. Deze categorie goederen verwijst naar monitoren
voor toxische gassen of onderdelen daarvoor (zoals detectoren en sensors). Voor de
uitvoer van dergelijke goederen werd slechts één vergunning uitgereikt, geschikt om in
continubedrijf chemische strijdgassen of chemische stoffen (zoals bedoeld in 1C350) waar
te nemen bij concentraties van minder dan 0,3 mg/m3 lucht. De waarde van deze
vergunning die in 2020 werd uitgereikt bedroeg 26.000 euro en de bestemming was
Egypte. Er werd verder geen andere informatie beschikbaar gemaakt.
Naast de uitvoer van onderdelen voor chemische productie-installaties werd vanuit
Vlaanderen tussen 2007 en 2020 ook uitvoer van uitrusting voor biologische
vervaardiging en verwerking vergund. Tabel 13 verschaft een overzicht aan toegekende
individuele vergunningen voor de uitvoer van uitrusting voor biologische vervaardiging
en verwerking.
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Tabel 13: Aantal en waarde uitgereikte individuele vergunningen voor de uitvoer van
uitrusting voor biologische vervaardiging en verwerking

52 \ 92

Product

Aantal vergunningen

Waarde
Individueel (in euro)

Fermentoren en onderdelen

19

9.170.458

Dwars- (tangentiële) stroomﬁltratie apparatuur en

1

100.000

Beschermings- of insluitingsmiddelen)

4

991.193

Totaal

24

10.261.651

onderdelen)

Opslagtanks voor biologische materialen herbergen pathogene micro-organismen, zoals
virussen en bacteriën. In de praktijk gaat het vooral om de uitvoer van fermentoren en
onderdelen daarvoor. Fermentoren fungeren als kweekvaten voor de ontwikkeling en
cultivatie van micro-organismen nodig voor de productie van virussen of toxines.
Belangrijk is wel dat ze, om onder toepassingsgebied van de Dual-Use-Verordening te
vallen, een volume van 20 liter of meer hebben.155 Deze opslagtanks kunnen gemaakt zijn
uit nikkel-, chroom-, zirkonium-, tantaal- of titaanlegeringen, fluorpolymeren en glas.
Volgens de maandelijkse rapporten van de dCSG werden er verschillende individuele
vergunningen toegekend naar bestemmingen zoals Zuid-Korea en India voor een waarde
van respectievelijk 4 miljoen euro en 3 miljoen euro. Naar Saoedi-Arabië werden er ook
verschillende vergunningen toegekend voor de uitvoer van o.a. opslagtanks voor
biologische materialen en pompen.
De andere goederen vermeld in tabel 12 dienen respectievelijk om virussen, toxines of
celculturen te filteren en te scheiden (Dwars- (tangentiële) stroomfiltratie-apparatuur en
onderdelen) en beschermings- of insluitingsmiddelen. Deze laatste categorie kan zowel

betrekking hebben op beschermende lichaamspakken of op zogenaamde
biocontainmentkamers waar operatoren in een volledig afgesloten werkruimte producten
veilig kunnen bewerken.156
Naast deze individuele vergunningen werden nog enkele globale vergunningen toegekend
voor de uitvoer van uitrusting voor biologische vervaardiging en verwerking. In 2015 werd
een globale vergunning toegekend voor de uitvoer van fermentoren, geschikt voor het
kweken van micro-organismen of levende cellen voor de productie van virussen of
toxines, zonder aerosolvorming, met een totaal intern volume van 20 liter of meer naar
China voor een waarde van 11.5 miljoen euro.

Een laatste categorie van goederen die potentieel gebruikt kunnen worden in het kader
van de ontwikkeling en productie van chemische en biologische wapens, is de categorie
beschermings – en detectieapparatuur. Deze categorie omvat vier subcategorieën. De
eerste subcategorie omvat gezichtsmaskers, filterbussen en ontsmettingsapparatuur
voor biologische stoffen, chemische stoffen en radioactieve materialen. In de tweede
subcategorie zitten beschermende pakken, handschoenen en schoenen die werkzaam zijn
tegen biologische stoffen, chemische stoffen en radioactieve materialen. De derde
subcategorie staat voor nucleaire, biologische en chemische detectiesystemen. De vierde
subcategorie behelst elektronische apparatuur om de aanwezigheid van explosieve
residuen op te sporen.
In totaal werden tussen 2007 en 2020 48 individuele vergunningen toegekend voor de
uitvoer van dergelijke apparatuur, maar slechts één vergunning had specifiek betrekking
op de uitvoer van beschermingsmateriaal tegen biologische of chemische stoffen. Het
ging concreet om een vergunning in 2019 bestemd voor Koeweit voor de uitvoer van
gasmaskers en beschermingspakken die speciaal bedoeld waren voor verdediging tegen
een aanval met chemische stoffen. Deze vergunning had een waarde van 31.8 miljoen euro.
Er is geen informatie beschikbaar over het mogelijke eindgebruik of de mogelijke
eindgebruiker.
Dräger Safety Belgium gevestigd in Wemmel is één van de voornaamste producenten van
beschermingsen
detectieapparatuur
ter
wereld.
Het
bedrijf
maakt
beschermingsmateriaal voor verschillende toepassingen, zoals beschermingskledij voor
brandweerlieden, meetinstrumenten voor gasconcentraties en medische apparatuur voor
intensieve verzorging. Bijkomend heeft het bedrijf ook een ruim gamma aan
beschermings- en detectieapparatuur voor de behandeling van chemische stoffen zoals
natriumcyanide en methyldiethanolamine.157

Technologie en software
Industriële en academische onderzoeksinstellingen kunnen betrokken zijn bij de
overdracht van dual-use-programmatuur of technologie die noodzakelijk is voor de
ontwikkeling of productie van chemische en biologische dual-use-goederen. De fysieke
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Beschermings – en detectieapparatuur
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export van chemische en biologische dual-use-goederen door onderzoeksinstellingen
wordt vaak gekenmerkt door de zeer lage waarde ervan. Volgens de dCSG focussen de
meeste wetenschappelijke onderzoeks- en onderwijsprojecten veeleer op de overdracht
van software en technologie of strategische kennis verbonden aan dual-use-goederen, en
in mindere mate op fysieke dual-use-goederen.158 Het gaat dan om wetenschappelijk en
academisch onderzoek dat potentieel gebruikt kan worden in de ontwikkeling van
massavernietigingswapens, meer concreet om activiteiten, onderzoek en producten die
kunnen bijdragen aan onder andere:
•
•
•
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De overdraagbaarheid van micro-organismen of hun besmettingsgraad;
De opname van toxische stoffen;
De resistentieverhoging van micro-organismen tegen therapeutische
profylactische behandelingen;
De capaciteitsverhoging van verspreidingsmiddelen159.

en

In Vlaanderen is enkele jaren geleden (in 2018) binnen de Vlaamse Inter-Universitaire
Raad (VLIR), in samenwerking met de dCSG, een werkgroep opgericht die als doel had
onderzoekers te sensibiliseren over de vergunningsplicht voor dual-use-goederen en
potentiële risico’s bij niet-naleving van deze vergunningsplicht. Recente voorbeelden
zoals de export van pathogenen zonder de vereiste uitvoervergunning door de universiteit
van Princeton in de Verenigde Staten, illustreren op treffende wijze de uitdagingen voor
onderzoeksinstellingen waar de vrije uitwisseling van wetenschappelijke bevindingen in
principe de regel is.160 Onderzoeksinstellingen en individuele onderzoekers kunnen dus
ook verantwoordelijk worden gehouden voor inbreuken op de exportcontrolewetgeving.
Het aantal vergunningen voor de uitvoer van technologie voor chemische en biologische
dual-use-goederen vanuit Vlaanderen blijft beperkt.
Tussen 2007 en 2020 werden slechts drie vergunningsaanvragen ingediend voor de
overdracht van technologie voor chemische en biologische dual-use-goederen. In
september 2013 werd een vergunning toegekend voor een waarde van 0 euro voor de
uitvoer van giftige chemische stoffen naar China. In februari 2016 werd er een vergunning
met een waarde van 0 euro toegekend voor de overdracht van technologie verbonden aan
precursoren van giftige chemische stoffen naar India. In februari 2017 werd een
vergunning met een waarde van 0 euro toegekend voor de overdracht van technologie
verbonden aan de chemische stoffen dimethylamine en dimethylaminehydrochloride met
bestemming China.

De Nieuwe Dual-Use-Verordening: expliciete aandacht voor de rol van
onderzoeksinstellingen en een verduidelijking van het toepassingsgebied
De Nieuwe Dual-Use-Verordening benadrukt de rol van onderzoekinstellingen in het
kader van de uitvoercontroles van dual-use-goederen door te stellen in overweging 13
dat “academische en onderzoeksinstellingen staan voor verschillende uitdagingen

Naast de verschillende uitzonderingen die eerder besproken werden bevat de huidige
Dual-Use-Verordening een uitsluitingsgrond in Artikel 7 voor de verrichting van diensten
of de overdracht van technologie, indien de verrichting of overdracht gepaard gaat met
een grensoverschrijding door personen. Er was enige onduidelijkheid hoe deze bepaling
geïnterpreteerd dient te worden. Dit kan beperkt geïnterpreteerd worden tot enkel
‘kennis opgeslagen in het hoofd’ maar kan ook ruimer geïnterpreteerd worden. Volgens
een ruimere interpretatie zou een onderzoeker die zich begeeft naar een
partneruniversiteit met bijvoorbeeld een USB-stick op zak in principe niet gehouden zijn
de regels rond uitvoercontrole na te leven. De situatie van ambiguïteit wordt in elk geval
weggewerkt door de Nieuwe Dual-Use-Verordening waarin het begrip ‘exporteur’
wordt uitgebreid naar situaties waar programmatuur of technologie louter ‘beschikbaar
worden gemaakt’ zonder enige vereiste meer van ‘overdracht’ via elektronische
middelen zoals e-mail. Volgens het aangepaste artikel in de Nieuwe Dual-UseVerordening zal het geven van bijvoorbeeld een presentatie tijdens een conferentie
buiten de EU waarbij vergunningsplichtige technologieoverdracht plaatsvindt,
beschouwd worden als een uitvoer van dual-use-technologie.
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inzake uitvoercontrole, onder meer vanwege hun algemene inzet voor de vrije
uitwisseling van ideeën, het feit dat hun onderzoekswerkzaamheden vaak betrekking
hebben op geavanceerde technologieën, hun organisatiestructuren en het
internationale karakter van hun wetenschappelijke uitwisselingen.”
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2.2.4 Transacties onder de catch-all-bepaling
Naast de uitvoer van chemische en biologische dual-use-goederen vermeld op de
controlelijst van de Dual-Use-Verordening, kan ook de uitvoer van niet-opgelijste
chemische en biologische stoffen onder bepaalde omstandigheden worden gecontroleerd.
De zogenaamde catch-all-bepaling in de Dual-Use-Verordening geeft de bevoegde
overheden deze mogelijkheid.
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Tussen 2007 en 2020 werd deze catch-all-bepaling 104 keer gebruikt door de Vlaamse
overheid om mogelijk proliferatiegevoelige transacties onder controle te plaatsen. Iets
meer dan de helft, namelijk 56 transacties, werd geweigerd. De maandelijkse rapportage
van de Vlaamse overheid maakt echter niet duidelijk welke (of welk type) goederen er via
deze catch-all-bepaling worden gecontroleerd. Enkel verschillende schriftelijke
parlementaire vragen en antwoorden bieden tot op zekere hoogte meer inzicht in de aard
van deze ad-hoc-gecontroleerde producten. Het blijkt de voorbije jaren onder andere te
zijn gegaan om onder andere simulatiesoftware voor hydraulische en mechanische
systemen en ruimtevaarttoepassingen, hardware en bijbehorende software voor
trillingtesten, niet-vergunningsplichtige hardware voor vibratietesten en akoestische
testen en civiele motoren voor scheepvaart.161 Het is echter niet duidelijk of de informatie
via deze parlementaire documenten representatief is voor alle via de catch-all-procedure
gecontroleerde transacties.
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Op basis van schriftelijke parlementaire vragen kon één concrete weigering op basis van
de catch all gelinkt worden aan een chemisch product. Het ging concreet om de uitvoer van
niet-vergunningsplichtige waterstofchloride, dat samen zou worden uitgevoerd met het
vergunningsplichtige waterstoffluoride, bestemd voor Irak. Beide vergunningen werden
geweigerd omdat het eindgebruikerscertificaat niet origineel leek te zijn en omdat na
contact met de Koerdische autoriteiten bleek dat niet voldaan was aan de
invoerformaliteiten.162

2.2.5 Sanctieregimes
Een laatste mogelijkheid waarmee de handel kan worden gecontroleerd van chemische en
biologische goederen die potentieel gebruikt kunnen worden in chemische en biologische
wapens, zijn sanctieregimes. Zoals in het voorgaande hoofdstuk vermeld, is in het kader
van dit onderzoek met name het Europese sanctieregime dat sinds 2012 van kracht is ten
aanzien van Syrië relevant.163 Naast een verbod op de uitvoer van verschillende chemische
en biologische dual-use-goederen naar dit land, stelt dit sanctieregime ook een verbod in
op de uitvoer van een hele reeks andere, vrij verhandelbare chemische goederen naar
Syrië. Doorheen de opeenvolgende versies van dit sanctieregime zijn steeds meer
chemische producten toegevoegd waarvan de uitvoer naar Syrië verboden is, net omwille
van de mogelijkheid dat ze gebruikt zouden worden voor de productie van chemische
wapens. Strikt genomen zijn het dus geen dual-use-goederen, zoals omschreven in de
Dual-Use-Verordening. Het gaat dan onder andere om producten als ethanol, aceton,
zwavel, chloor en methanol.164 Het gaat concreet om producten die, wanneer ze niet
bestemd zijn voor Syrië, niet aan enige handelscontroles onderworpen zijn.

In 2016 kwam de Vlaamse chemische en biologische industrie negatief in de internationale
belangstelling door de vaststelling dat een Vlaams bedrijf ondanks het geldende
sanctieregime isopropanol en andere chemische stoffen naar Syrië had geëxporteerd. In
2017 werden er drie Belgische bedrijven veroordeeld voor het uitvoeren van isopropanol
en aceton naar Syrië.165 Isopropanol of isopropyl alcohol wordt gebruikt in verschillende
schoonmaakmiddelen, deodoranten en medische producten.166 Isopropanol kan ook
gebruikt worden als oplosmiddel in de verf- en vernisindustrie, als ontsmettingsmiddel
in de gezondheidszorg of als koelmiddel. Bijkomend kan isopropanol ook gebruikt worden
om sarin te maken, een uitermate giftig zenuwgas. Aceton is een veelvuldig gebruikt
oplosmiddel. Het is een vluchtige, brandbare en kleurloze vloeistof die onder meer
gebruikt wordt als verfverdunner of als oplosmiddel om nagellak te verwijderen.167

2.2.6 Recente uitdagingen
Een laatste aspect dat relevant is om hier te vermelden, betreft chemische en biologische
goederen waarvan de voorbije jaren is vastgesteld dat ze door niet-statelijke en
terroristische groeperingen zijn verworven en gebruikt voor de productie van explosieven
en raketbrandstoffen. Deze producten hebben geen link met chemische of biologische
wapens, maar dragen wel een zeker risico in zich om als meer conventionele wapens te
worden gebruikt. Ook voor de productie van explosieven of van bommengordels voor
terroristische doelen kunnen deze producten worden gebruikt. In bepaalde gevallen bleek
er ook een zekere link te bestaan met Vlaanderen, waarbij bepaalde producten via de haven
van Antwerpen werden verscheept.
Een recent onderzoek van de Britse NGO Conflict Armament Research heeft verschillende
producten kunnen identificeren die door Islamitische Staat voor deze doeleinden werden
gebruikt.169 Bovendien heeft het ook de internationale transportketens van deze
producten kunnen identificeren. Concreet gaat het om drie stoffen die tijdens het
veldwerk van CAR geïdentificeerd konden worden in Syrië en Irak na de verdrijving van
Islamitische Staat.
Sorbitol is een suikervervanger met een zoete smaak. Deze in wateroplosbare stof komt
van nature voor in sommige vruchten, maar kan ook worden vervaardigd uit maïssiroop
voor het gebruik in verpakte voedingsmiddelen, dranken en medicijnen.170 Sorbitol kan
gebruikt worden in producten om vocht te behouden, zoetigheid toe te voegen en textuur
aan producten te geven. Na de bevrijding van IS in 2016 werden in Mosul (Irak)
verschillende hoeveelheden sorbitol aangetroffen van de Franse fabrikant Tereos. Na deze
ontdekking verklaarde Tereos ook dat er verschillende hoeveelheden sorbitol verdwenen
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In het volgende hoofdstuk worden deze casus en de implicaties ervan voor het geldende
controlesysteem verder besproken. Naar aanleiding van deze zaak in België, loopt
momenteel in Nederland een gelijkaardig onderzoek naar een Rotterdamse groothandel
die in november 2016 via de haven van Antwerpen ongeveer 38 ton aceton naar Syrië zou
hebben uitgevoerd. Bijkomend zou dit bedrijf in 2017 opnieuw ruim 89 ton aceton vanuit
Antwerpen via Rusland naar Syrië uitgevoerd hebben zonder uitvoervergunning.168
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waren in 2015 in Turkije. Later werden deze hoeveelheden teruggevonden in
opslagplaatsen van IS in Syrië. In 2015 was er dan ook een ongebruikelijke hoge export van
de stof sorbitol vanuit Turkije naar Syrië, van 16,5 ton in 2014 tot bijna 187 ton in 2015.
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In 2015 werd ammoniumnitraat afkomstig van een Turks bedrijf gevonden in Tikrit,
Irak.171 Ammoniumnitraat is een zout van salpeterzuur en ammoniak. Het is een
kunstmeststof die belangrijk is in de landbouwsector.172 Dit bleek echter het meest
gebruikte middel door IS in de productie van explosieven.a Nadat er op 9 juni 2016
17 mensen overleden door twee autobommen in Turkije, besloot de Turkse minister van
landbouw de verkoop van nitraatmeststoffen te verbieden in Turkije. Deze beslissing heeft
een belangrijke impact gehad op de productie van explosieven door IS. Turkije bleek
immers een belangrijke markt voor de verwerving van verschillende componenten voor
bommen die werden gemaakt door Islamitische Staat.173
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Een andere stof die in het onderzoek van CAR werd gedocumenteerd is
waterstofperoxide.b Waterstofperoxide is een veelzijdige chemische stof die voor
verschillende toepassingen wordt gebruikt, waaronder ontsmettingsmiddelen en
mondspoelmiddelen.174 Waterstofperoxide kan echter ook als gebruikt worden als basis
voor explosieven.175 Op 29 april 2015 vond het Irakese leger na inname van de stad Tikrit
van IS een ton met waterstofperoxide. Deze ton was gevuld met een cocktail van
zelfgemaakte explosieven, waarvan waterstofperoxide de basis was. Deze ton was
onderdeel van een levering van waterstofperoxide die op 23 februari 2014 was uitgevoerd
door de Nederlandse vestiging van Solvay via de haven van Antwerpen naar het Turkse
bedrijf Diversey Kimya.176 Volgens de Nederlandse autoriteiten is Diversey Kimya een
vaste klant van Solvay Chemicals en ontvangt deze regelmatig grote hoeveelheden
waterstofperoxide geproduceerd door Solvay. Via het Turkse bedrijf Diversey Kimya werd
de stof verkocht aan onder andere Irakese verdelers waarbij het uiteindelijk terechtkwam
bij IS.177 Dit voorbeeld geeft ook duidelijk aan hoe eenvoudig en snel welbepaalde
chemische stoffen in conflictgebieden geraken. In minder dan een jaar tijd belandde
waterstofperoxide vanuit Nederland via België bij IS in Tikrit, Irak.178
Hoewel deze stoffen niet als precursoren voor chemische wapens kunnen fungeren en als
gevolg daarvan geen dual-use-goederen zijn en ze bovendien in zeer grote hoeveelheden
worden verhandeld voor gebruik in civiele toepassingen, toont deze analyse aan dat deze
producten toch ook een zeker risico inhouden om gebruikt te worden voor de aanmaak van
explosieven of raketbrandstof. Deze vaststelling wijst daarom op de belangrijke maar
moeilijke uitdaging om ook bij de internationale handel in dergelijke producten een zekere
voorzichtigheid in acht te nemen, zeker wanneer deze stoffen bestemd zijn voor regio’s

––––
a

Ammoniumnitraat werd bijvoorbeeld in 2011 ook gebruikt door Anders Breivik voor het maken van een bom die vervolgens
in de regeringswijk in Oslo, Noorwegen, tot ontploffing werd gebracht.

b

Waterstofperoxide is, naast aceton en zwavelzuur, ook een belangrijk bestanddeel van de explosieve stof TATP. Deze stof
vormde de basis voor explosieven gebruikt bij verschillende terroristische aanslagen, waaronder de aanslagen op de
luchthaven van Zaventem en in de metro van Brussel op 22 maart 2016. Verder werden dezelfde explosieven gebruikt in
de terroristische aanslagen in Parijs op 13 november 2015 en in Londen op 7 juli 2005.
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waarin bepaalde terroristische groeperingen actief zijn of een gewapend conflict aan de
gang is.
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3

Uitdagingen voor de
controle op de uitvoer
van chemische en
biologisch dual-usegoederen

Uitdagingen voor de controle op de uitvoer van chemische en biologisch dual-use-goederen

Zoals in het eerste hoofdstuk werd toegelicht is de controle op dual-use-goederen sterk
bepaald door Europese regelgeving, die dan weer grotendeels gebaseerd is op
internationale akkoorden. Hierdoor bestaat er een sterk afgelijnd kader waarin het
nationale – en in het geval van België, regionale – beleid moet kaderen.
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In dit hoofdstuk gaan we in op de uitdagingen voor het Vlaamse dual-use-controlebeleid
en hoe deze zich specifiek stellen voor de chemische en biologische dual-use-industrie.
Hierbij moeten we uiteraard aandacht besteden aan het handhavingsbeleid zelf en hoe dit
wordt vormgegeven. Om de werking van het beleid goed te kunnen inschatten, zowel als
bevoegde instantie als in het kader van openbaarheid van bestuur, is het belangrijk om
over voldoende informatie te beschikken en op basis daarvan de nodige bijsturing te
kunnen doen. Dit kan echter niet los staan van de noden en bijzonderheden van de
industrie, waardoor maatregelen deels algemeen kunnen zijn, maar ook een specifieke
invulling moeten krijgen op maat van de industrie. In dit hoofdstuk behandelen we
daarom deze drie aspecten meer in detail.
Een eerste sectie (3.1) behandelt de uitvoering van het beleid op Vlaams niveau en de
samenwerking met de FOD Financiën, Algemene Administratie der Douane en Accijnzen
(verder ‘de douane’) op federaal niveau. Deze samenwerking biedt voordelen, zoals
controle aan de grenzen, maar komt ook met enkele uitdagingen op het vlak van
informatie-uitwisseling en sanctiebeleid. Dit wordt onder andere door een uitspraak van
het Hof van Cassatie uitgewerkt.
In een tweede deel (3.2) wordt ingegaan op de informatie die publiek gerapporteerd wordt
over de uitvoer van dual-use-goederen.
Een groot deel van de bevindingen in deze studie werd reeds in de nucleaire studie
besproken, maar blijft zeer relevant.179 De chemische en biologische industrie heeft een
zeer groot aandeel in de Vlaamse industrie en export, waardoor het van groot belang is dat
er voldoende besef is over de noodzaak aan goede controles op het vlak van de uitvoer van
chemische en biologische dual-use-goederen, zowel bij de overheid als bij bedrijven. Daar
waar de nucleaire industrie toch wat tanende is, onder andere door de aangekondigde

nucleaire uitstap, is de chemische en biologische industrie een zeer belangrijke poot van
de Vlaamse en Belgische economie. Dit verschil zal in de toekomst enkel maar toenemen.
Zo meldt Essenscia dat 32% van de investeringen in de Belgische industrie in deze sector
plaatsvindt. De laatste tien jaar was dit goed voor meer dan 20 miljard euro. Verder werd
in 2020 5.6 miljard euro geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Dit leidt op zijn beurt
tot een aandeel van 40% van de Belgische patentaanvragen180.

Het laatste deel (3.3) gaat hier dieper op in en bekijkt mogelijke oplossingen voor de
hierboven geïdentificeerde uitdagingen. Zowel op Europees niveau als in Vlaanderen
wordt er gewerkt aan een efficiënter handhavingsbeleid waarbij controleautoriteiten,
zoals de dCSG, algemene beginselen en prioriteiten onder de Dual-Use-Verordening
trachten om te zetten in hun nationale controlesystemen, onder andere door outreach naar
de industrie en door te zorgen dat een groot deel van de controles reeds op bedrijfsniveau
plaatsvindt.

3.1 Samenwerking tussen de controleautoriteiten
De dCSG is in Vlaanderen bevoegd voor de uitvoering van het beleid en meer bepaald voor
de toekenning van vergunningen voor de uitvoer van dual-use-goederen en de verdere
opvolging hiervan. De feitelijke controle aan de grenzen bij de uitvoer van de dual-usegoederen gebeurt door de (Belgische) Douane.
Omdat de nodige expertise inzake dual-use-goederen niet bij iedereen bij de Douane
aanwezig kan zijn, is een vergaande samenwerking tussen de controleautoriteiten aan te
raden zodat er bij de feitelijke uitvoer van dual-use-goederen een geïnformeerde controle
kan plaatsvinden. De gewestelijke en federale instanties komen in dit verband periodiek
samen waarbij bepaalde informatie en strategische plannen worden uitgewisseld. Echter,
de samenwerking tussen de dCSG en de Douane werd niet vastgelegd in een formeel
samenwerkingsakkoord.182 Hierdoor blijft de samenwerking beperkt tot de minimale
‘verplichte’ samenwerking en uitwisseling van informatie op eerder informele en ‘caseby-case’ basis (bijvoorbeeld met focus op een bepaald land of product).
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Een uitdaging die zich hier stelt is dat de focus van bedrijven en onderzoeksinstellingen
mogelijk minder op exportcontrole ligt dan bij een zwaarder gereglementeerde industrie
zoals de nucleaire industrie. Het overgrote deel van de goederen en uitvoerstromen zal
niet aan controle onderhevig zijn en het is dan ook een zaak die stromen en goederen te
vinden die wél aandacht vereisen. Dit werd geïllustreerd door de gesprekken met
Essenscia, waar men zich zeer bewust is van de dual-use-problematiek en men hiermee
ook actief bezig is, maar waar ook werd aangegeven dat het voor hen zeer moeilijk te
bepalen is welke bedrijven hier juist mee geconfronteerd worden. Het feit dat de term
‘dual-use’ enigszins beladen kan overkomen, zou hier kunnen meespelen181.
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3.1.1 Handhaving in de praktijk

Uitdagingen voor de controle op de uitvoer van chemische en biologisch dual-use-goederen

Door het specifieke karakter van de materie heeft de dCSG een enigszins bijzondere rol in
de handhaving van de dual-use-wetgeving. Operationeel gezien staat de dCSG op enige
afstand van de transacties die plaatsvinden. Een bedrijf dat de uitvoer van dual-usegoederen overweegt, zal namelijk, enige tijd voor de transactie plaatsvindt, de nodige
vergunningen moeten aanvragen. Voor individuele vergunningen zal dit nog enigszins
een goed beeld geven van de werkelijke uitvoertransactie. Voor de globale vergunningen
en de algemene uniale vergunningen is dit echter veel minder het geval. Bij de eerste is de
vraag of tegenover de vergunning uiteindelijk echte uitvoertransacties staan, bij de
tweede wordt er in de regel pas na de feiten gerapporteerd.
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Daarom is de dCSG grotendeels aangewezen op de goede werking van de bedrijven zelf,
die op hun beurt de nodige controles kunnen uitvoeren. Indien een bedrijf, om welke reden
dan ook, niet overgaat tot de benodigde vergunningsaanvragen, is de dCSG aangewezen
op andere partijen om hier informatie over te krijgen en gepaste actie te ondernemen. De
partijen waar we hier dan over kunnen spreken zijn de Douane, maar ook diensten belast
met het toezicht op dual-use-goederen uit andere lidstaten of zelfs inlichtingendiensten.
Hierdoor ontstaat in de industrie soms de perceptie dat controles vooral plaatsvinden op
diegene die correct de vergunningen aanvragen en veel minder op het opsporen van
diegenen die, al dan niet bewust, geen vergunning aangevraagd hebben183. Bijkomend
hieraan, kan de dCSG zelf geen sancties opleggen, iets wat de dienst enigszins beperkt in
de mogelijkheden om een effectief handhavingsbeleid uit te werken.
Voor de link met de effectieve uitvoerbewegingen en de controles daarop, ligt de
bevoegdheid bij de Douane. Een kanttekening hierbij is dat dit beperkt is tot de uitvoer van
fysieke goederen. De uitvoer van software en technologie wordt door hen logischerwijze
niet opgevolgd. De controles die de Douane moet uitoefenen aan de grenzen zijn
tweeledig. Enerzijds is er de opvolging van gegunde uitvoer. Bij uitvoer van de vergunde
dual-use-goederen wordt de vergunning door de Douane afgeschreven en vervolgens door
de exporteur gerapporteerd aan de dCSG. De gegevens van de dCSG beperken zich hierdoor
voornamelijk tot de informatie die gegeven werd door de uitvoerders die rapporteren aan
de dCSG, en uitwisseling van informatie met de Douane op vraag van de dCSG. Uit
gesprekken met de dCSG bleek dat, naast puur praktische complexiteiten, de Douane
vooral bezorgdheden uitte rond de confidentialiteit en de impact hiervan op de
mogelijkheden om systematisch en automatisch informatie uit te wisselen184.
Het tweede luik van de controles is gericht op het identificeren van vergunningsplichtige
transacties, maar waarvoor geen vergunning aanwezig is. Dit gebeurt deels op basis van
de vermelde goederen, iets waar we verder in dit hoofdstuk op ingaan, en deels op basis
van informatie van dCSG of eerdere transacties. Dit laatste is dan voeding voor de
risicoanalyses die uitgevoerd worden185.
Uit gesprekken met de dCSG begrijpen we dat de Douane regelmatig beroep doet op de
expertise van de dCSG. Het is vaak de inspraak van de dCSG, als team ‘specialisten’, dat
uitsluitsel geeft over de geoorloofdheid van een bepaalde transactie.

Bij identificatie van potentiële controles geeft dit dan ook een verschil in werking tussen
de dCSG en de Douane. De dCSG hanteert een aantal parameters, zoals de technische
eigenschappen en het type bedrijf betrokken in de transactie om de
proliferatiegevoeligheid van een zending na te gaan alvorens deze plaatsvindt. De Douane
gebruikt voornamelijk de goederencode uit de douane-nomenclatuur als vertrekpunt op
het moment dat de goederen aangediend worden voor uit- of invoer om te bepalen of er
dual-use-maatregelen van kracht zijn of niet.187
Deze splitsing van bevoegdheden, kennis en informatie vereist een zeer gestroomlijnd
kader dat de samenwerking bepaalt. Enkel zo kunnen beide instanties het meeste halen
uit de samenwerking en tot efficiënte en effectieve controles komen. Een van de
elementen die daarbij helpt, is de correlatietabel tussen de dual-use-controlenummers (of
ECCN) en de goederennomenclatuur.

3.1.2 De correlatie als controlemiddel
Een belangrijk instrument voor de controles door Douane is TARIC, een gegevensbank die
het geïntegreerde tarief van de EU vormt en in België is omgezet in TARBEL. Deze
gegevensbank gaat uit van de goederennomenclatuur om de maatregelen van de EU en de
nationale maatregelen (niet-tarifaire maatregelen, tarifaire maatregelen en nationale
belastingen) te koppelen. Dit vormt de basis van het Belgisch aangifte- en
dedouaneringssysteem PLDA (Paperless Douane en Accijnzen)188.
Zoals eerder aangehaald in hoofdstuk 3, zijn goederencodes anders opgebouwd dan de
overeenkomstige controlelijstnummers. Hoewel er soms een één-op-één-koppeling
gemaakt kan worden, omvatten de goederencodes in de meeste gevallen veel meer
producten dan enkel dual-use-goederen. Anderzijds zijn er vele goederencodes waar geen
overeenkomstig dual-use-product voor bestaat.
Om deze koppeling te maken en de Douane in staat te stellen om controles aan de grens
uit te voeren, heeft de Commissie, zoals reeds aangehaald in de Nucleaire Studie, een
correlatietabel gemaakt. Deze tabel is eveneens verwerkt in TARIC en zal het dus mogelijk
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De complexiteiten ontstaan hier namelijk aan de basis: de dCSG heeft voornamelijk het
potentiële gebruik of misbruik van een bepaald product in gedachten; de Douane heeft
hoofdzakelijk een fiscale insteek naast de controlefunctie die ze uitoefent aan de
buitengrenzen. Dit laatste is echter van toepassing op een zeer groot aantal maatregelen
op basis van diverse wetgeving en geldt voor potentieel elk product. Als voorbeeld kunnen
we hier de recente Europese Verordening 2019/1020 betreffende markttoezicht en
conformiteit van producten – beter gekend als de ‘Market Surveillance Regulation’ aanhalen. Hoewel deze verordening toeziet op producten die op de Europese markt komen
en niet op uitvoer, is ze illustratief voor de taak van de Douane. Niet minder dan zeventig
andere verordeningen zijn in Bijlage 1 van deze verordening opgenomen om de
verschillende maatregelen die kunnen spelen bij invoer, te centraliseren. Hierbij is het dan
ook nog belangrijk op te merken dat dit enkel niet-voeding betreft186. Als gevolg hiervan
moeten de inspecteurs aan de grenzen van alle markten thuis zijn.
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maken om via de aangiftesystemen potentiële dual-use-goederen te identificeren op basis
van de goederennomenclatuur. Kort samengevat betekent dit dat bij een douaneaangifte
de vermelde goederencode aanleiding zal geven tot een verplichte vermelding wanneer
deze goederencode op basis van de tabel correleert met een potentiële dual-use-code. In
dat geval moet de aangever ofwel aangeven dat dit geen dual-use-goed betreft, dan wel
dat de nodige vergunning voor uitvoer aanwezig is.
In beginsel is dit een goede aanpak. De Douane krijgt dankzij deze correlatietabel de
mogelijkheid om controles efficiënt uit te voeren (systeemgebaseerd) zonder dat hiervoor
op grote schaal expertise opgebouwd moet worden. Voor de aangevers van
douaneaangiftes is de correlatietabel een extra element dat de aandacht kan vestigen op
de noodzaak om te weten of ze effectief met dual-use-goederen bezig zijn en ze, indien
nodig, over de nodige exportvergunningen beschikken.
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Anderzijds heeft deze aanpak ook tot gevolg dat een groot aantal producten en aangiftes
hierdoor geraakt wordt. Dit heeft zeker bij de start van deze controles tot aanzienlijke
problemen geleid met geblokkeerde zendingen en een toevloed aan verzoeken naar de
dSCG om uitspraken te doen over de transactie. De dCSG heeft hiervoor de
‘viergroepenaanpak’ uitgewerkt waarbij een model uitgewerkt is om een filtering door te
voeren in de aanvragen en te zorgen dat goederenstromen niet nodeloos vertraagd
worden189:
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•

Groep I: Deze goederen komen niet voor in de correlatietabel en hier worden geen
aanvragen over aanvaard, aangezien deze niet onder de controlebevoegdheid van
dCSG vallen.

•

Groep II: Deze goederen komen wel in de correlatietabel voor, maar de goederen
hebben geen dual-use-karakter. In principe vallen deze goederen niet onder de
controlebevoegdheid van dCSG, maar contact kan opgenomen worden voor
geblokkeerde goederen. Het dient opgemerkt te worden dat hier expliciet gemeld
wordt: “kunnen u of de douanier onze technische cel rechtstreeks contacteren”. Dit
toont dus aan dat Douane effectief op de expertise van dCSG moet rekenen. Verder
kan hier een bevestiging afgegeven worden die drie jaar geldig is voor bedrijven die
onder dezelfde goederencode zowel dual-use- als niet-gecontroleerde producten
uitvoeren. Alle acties omschreven voor groep II, worden echter aanzien als een
gunst.

•

Groep III: Deze goederen hebben een zeker dual-use-karakter en als dusdanig een
potentieel proliferatiekarakter. Voor deze goederen kan de dCSG een vrijgavebrief
bezorgen (indien van oordeel dat er geen verdere controle vereist is) of oordelen
dat deze onder de catch-all-goederen vallen (waarna er een vergunning nodig is).

•

Groep IV: betreft goederen die effectief dual-use-goederen zijn en waarvoor steeds
een vergunning nodig is.

Deze aanpak lijkt in de praktijk gewerkt te hebben en samen met de groeiende ervaring
voor alle betrokken partijen (Douane, dCSG en aangevers), heeft dit ervoor gezorgd dat dit
momenteel een werkbare situatie is. In de Nucleaire studie werd dit ook cijfermatig
onderbouwd190, in het kader van de huidige studie werd dit door dCSG bevestigd191.

Op basis van één van de producten – natriumcyanide - eerder vermeld in de studie, zullen
we dit toelichten. Natriumcyanide is één van de producten waarbij er een zeer goede
koppeling gemaakt kan worden tussen de ECCN-code enerzijds en de
douanegoederennomenclatuur anderzijds. De code 1C350.45 verwijst letterlijk naar het
product. Hetzelfde geldt voor de goederencode 2837 11 00.
Bij ingave in het TARBEL-systeem krijgen we volgende resultaat192:
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Door de sterke koppeling met de douaneaangifte en het grote aantal correlaties dat kan
optreden, heeft zich in de praktijk een trend afgetekend waardoor de controle op de export
van dual-use-goederen soms ten onrechte beschouwd wordt als pure douanematerie
waarin de douaneagenten het beste thuis zijn. Anderzijds stellen de douaneagenten dat zij
onvoldoende zicht hebben op de aard van de goederen en komen zij pas zeer laat in het
proces aan bod: wanneer de goederen effectief voor uitvoer worden aangediend. Hierdoor
kan er een situatie ontstaan waarin niemand zich verantwoordelijk voelt voor de
problematiek en foute beslissingen genomen kunnen worden (bijvoorbeeld om ten
onrechte aan te geven dat de goederen niet onder de dual-use-wetgeving vallen). De dCSG
is zich van deze problematiek bewust en de viergroepenbenadering was hier al een deel
van de oplossing, maar er blijven sterke nadelen gekoppeld aan het werken met een
correlatietabel.
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De laatste lijn geeft hier aan dat voor “All Third Countries” een uitvoervergunning vereist
kan zijn op basis van dual use. De verbonden conditie hieraan toont de volgende opties:
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Hoewel het hierbij duidelijk over natriumcyanide gaat, welke een genoemd dual-use-goed
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is, is hierbij de standaardaanpak nog steeds voorhanden: met indicatie van de code ‘Y002’
kan aangegeven worden dat het hier geen dual-use-goed betreft. Vanuit een
systeemoogpunt is het perfect mogelijk deze code te vermelden zonder gevolgen voor de
aangifte. Het is dan aan de Douane om deze fout op te merken in het aangiftecontroleproces.
Bovenstaande zou beschouwd kunnen worden als een onwaarschijnlijk scenario, ware het
niet dat de correlatietabel ondanks de één-op-één-koppeling ook nog de code 1C350.45
koppelt aan een reeks andere, en meer algemene, goederencodes: 3822000000,
3824840000, 3824850000, 3824860000, 3824870000, 3824880000, 3824999200,
3824999300, 3824999600. Dit betreffen alle redelijk algemene codes zoals
“reageermiddelen voor diagnose of laboratoriumgebruik” en “bereide bindmiddelen voor
gietvormen of voor gietkernen; chemische producten en preparaten van de chemische of van
aanverwante industrieën (mengsels van natuurlijke producten daaronder begrepen), elders
genoemd noch elders onder begrepen”. Door deze bijkomende koppeling zijn er dus veel
correlaties die niet direct tot het juiste doel leiden. Het gevaar dat hierin vervat is, is dat
een perceptie kan ontstaan dat dit altijd afgedaan kan worden met de code ‘Y002’. In de
viergroepenaanpak komt dit voor dit product eigenlijk overeen met de bepaling of het
product onder groep II valt en enigszins ten onrechte een link gemaakt heeft, of onder
groep IV waarbij het product effectief aan controle onderhevig is. Daarnaast mag niet uit
het oog verloren worden dat ook puur op het vlak van het gebruik van de douanenomenclatuur problemen bestaan rond de correctheid van de gebruikte codes193. Een foute
goederencode gebruiken heeft uiteraard ook gevolgen voor de getoonde correlaties.
Het feit dat dit geen evidente zaak is, kan aangetoond worden op basis van een audit die
werd uitgevoerd naar aanleiding van de Isopropanol-zaak en waarbij de Douane 24

zendingen heeft laten passerena. Hieruit bleek dat er voornamelijk documentaire
controles werden uitgevoerd, waarbij de bedrijven bewust foutieve codes gebruikt hadden.
Dit was volgens de audit gekoppeld aan een aantal andere problemen, zoals een te beperkt
bewustzijn en gebrekkige kennis en overleg, wat ertoe heeft geleid dat de zendingen niet
tijdig als problematisch geïdentificeerd werden. Op basis hiervan is het eerder vermelde
overleg tussen de gewestelijke en federale instanties geïntensiveerd.194

De zogenaamde Isopropanol-zaak heeft echter nog een bijkomend pijnpunt blootgelegd,
met name in de bestraffing van misdrijven. Wanneer het blijkt dat er zaken zijn
misgelopen, worden inbreuken tegen de dual-use-wetgeving bepaald op basis van
douanewetgeving. Zoals reeds aangegeven zijn er echter bijkomende rechtsgronden op
basis waarvan chemische en biologische goederen onderworpen kunnen worden aan
uitvoercontroles. Naast de Dual-Use-Verordening is er bijvoorbeeld Verordening (EU) nr.
36/2012 van de Raad van 18 januari 2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht
van de situatie in Syrië en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 442/2011 (hierna
‘Syriëverordening’). De vereiste formaliteiten opgelegd door het KB Uitvoer dienen
bijgevolg nageleefd te worden voor elk van deze rechtsgronden. Het Isopropanol-arrest
dat hierna wordt besproken illustreert op treffende wijze de gevolgen van het kluwen aan
verwijzingen en bijbehorende formaliteiten die opgelegd worden om inbreuken op het
bekomen van een machtigingsvereiste bij het uitvoeren van sanctiegoederen te
vervolgen.
In 2018 werden drie Vlaamse bedrijven aangeklaagd door de Douane omdat ze
isopropanol, aceton, methanol en dichloormethaan hadden uitgevoerd naar Syrië. Deze
uitvoer was/is echter verboden als gevolg van het Europese sanctieregime ten aanzien van
dat land.195 Onder meer de chemische stof isopropanol kan gebruikt worden voor het
maken van het zenuwgas sarin.196
De uitvoer van deze chemische goederen is sinds juli 2013 verboden als sanctiegoederen
op basis van de Syriëverordening.197 De Douane klaagde daarom de bedrijven A.A.E. Chemie
Trading, Anex Customs en Danmar Logistics en hun bestuurders of zaakvoerders aan voor
het niet naleven van de vereiste machtigingsvereisten voorzien in de Syriëverordening.
A.A.E. Chemie Trading was het bedrijf verantwoordelijk voor het verhandelen van
chemicaliën. De bedrijven Anex Customs en Danmar Logistics waren verantwoordelijk
voor de douaneformaliteiten van de zendingen. De bedrijven zouden ongeveer 24
zendingen chemicaliën hebben uitgevoerd naar Syrië tussen mei 2014 en december 2016.
In het totaal ging het om 219 ton aceton, 77 ton methanol, 22 ton dichloormethaan en 168

––––
a

Chemische en biologische dual-use-handel en -industrie in Vlaanderen: aard, omvang en uitdagingen

3.1.3 Belgische wetgeving inzake handhaving en sanctieregeling:
Isopropanol-arrest

Hoewel bovenstaande strikt genomen geen dual-use-goederen betreft, is de werking in het systeem zeer gelijkaardig, net
zoals de rolverdeling tussen de Douane en dCSG.
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ton isopropanol.198 Elk van deze producten is opgenomen op de lijst met verboden
goederen in het Syrië-sanctieregime.
Op 7 februari 2019 werden de drie Vlaamse bedrijven en hun zaakvoerders in eerste aanleg
veroordeeld voor het uitvoeren van chemische producten zonder de vereiste
uitvoervergunning door de correctionele rechtbank te Antwerpen. Uit mailverkeer van het
bedrijf A.A.E. Chemie Trading met de Douane, wist het bedrijf dat de uitvoer van de
uitgevoerde chemische producten vergunningsplichtig was. Het bedrijf had doelbewust
geen vergunning aangevraagd. Anex Customs en Danmar Logistics werden veroordeeld
voor het misleiden van de Douane door verkeerde codes in te vullen of welbepaalde codes
weg te laten op de uitvoeraangifte.

Andere partijen dan de ‘exporteur’ kunnen tevens aansprakelijk worden
gesteld
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Zoals wordt geïllustreerd met het Isopropanol-arrest kunnen naast de exporteur ook
andere partijen aansprakelijk worden gesteld bij het niet-naleven van de regels rond
uitvoercontrole.
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De Wet Uitvoer bepaalt als algemene verplichting in Artikel 9bis dat alle personen die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, betrokken zijn of zouden kunnen zijn bij de in-, uit- of
doorvoer van dual-use-goederen ertoe gehouden zijn alle nuttige inlichtingen te
verstrekken die moeten toelaten na te gaan of de wettelijke bepalingen inzake
uitvoercontrole worden nageleefd. In het speciﬁeke geval van de Isopropanol-zaak
waren Anex Customs en Danmar Logistics zelfs medeplichtig door bepaalde informatie
weg te laten uit de douane-aangifte, wat strafbaar is.
In de praktijk heeft dit belangrijke gevolgen, aangezien elke persoon betrokken bij de
uitvoer van dual-use-goederen onder bepaalde omstandigheden aangesproken zou
kunnen worden. Op basis van gesprekken met logistieke dienstverleners en exporteurs
bleek al snel dat er vaak gerekend wordt op de betrokken partijen onderling om de
naleving van de regels in het kader van uitvoercontroles na te gaan, wat soms kan leiden
tot een informatiekloof wanneer er niet op voorhand duidelijke afspraken gemaakt
worden in verband met de uitwisseling van informatie. Het nagaan van de toepassing
van de regels verbonden aan uitvoercontroles is en blijft echter de primaire
verantwoordelijkheid van de producent of het distributiebedrijf dat als exporteur
optreedt.

Er werd beroep aangetekend tegen de beslissing van correctionele rechtbank te
Antwerpen. In juni 2020 bevestigde het Antwerpse Hof van Beroep de uitspraak en de
veroordeling. De geldboetes en gevangenisstraffen werden wel verminderd.199 Ook tegen
deze beslissing werd beroep aangetekend door de verschillende partijen bij het Hof van

Cassatie. Na cassatieberoep door de beklaagden, volgde op 10 november 2020 de uitspraak
van het Hof van Cassatie over de wetmatigheid van de beslissing.200 Het Hof van Beroep te
Antwerpen veroordeelde de bedrijven voor het niet-voorleggen van de vereiste
uitvoervergunning voorzien in de Syriëverordening op basis van de artikelen 2 en 10 van
de Wet Uitvoer, de artikelen 1, paragraaf 3 en 9, paragraaf 1 van het KB Uitvoer en de
artikelen 231, 249 tot 253 en 263 tot 284 van de algemene wet inzake douane en accijnzen.

Bijkomend werd op 22 februari 2013 een Ministerieel Besluit gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad waarbij de uitvoer van verschillende goederen naar Syrië onderworpen werd
aan een vergunning. Dit besluit vermeldde in haar bijlage de goederen die onderworpen
zijn aan de vergunningsvereiste. Het Hof stelt echter dat dit Ministerieel Besluit ook niet
volstaat als uitvoeringsbesluit voor de toepassing van de KB Uitvoer omdat de goederen
van de vervolging, namelijk isopropanol, aceton, dichloormethaan en methanol, niet
opgenomen zijn in de bijlagen van het Ministerieel Besluit.
Deze rechtszaak geeft duidelijk aan dat de Vlaamse chemische en biologische
sanctiegoederen een aandeel kunnen hebben in de productie van bepaalde chemische of
biologische wapens in conflictgebieden. Bijkomend toont het ook duidelijk het kluwen aan
juridische doorverwijzingen dat werd gecreëerd voor de strafrechtelijke vervolging van
inbreuken op de vergunningsplicht bij Europese sanctiemaatregelen. Wat de zaak nog
erger maakt, is dat in de bovenstaande zaak zelfs geen twijfel lijkt te bestaan over de aard
van de inbreuk. Het betrof hier geen vergissing of nalatigheid, maar werd doelbewust
uitgevoerd.
De vraag kan dan ook gesteld worden wat dit betekent voor de Dual-Use-Verordening.
Hoewel hier reeds in 1995 een Ministerieel Besluit voor uitgevaardigd werd, werd dit
ondertussen meermaals vervangen om de koppeling met de veranderende Dual-UseVerordeningen te behouden en de regionalisering van de bevoegdheid door te voeren. De
complexe koppelingen die gemaakt werden voor de Dual-Use-Verordening en voor de
diverse sancties die uitgevaardigd worden tegen bepaalde landen, zouden dan ook bij
gelijkaardige rechtszaken uitgebreid tegen het licht gehouden kunnen worden. Het is voer
voor juristen of hierbij problemen zouden kunnen ontstaan.
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Overeenkomstig Artikel 1, paragraaf 3 van het KB Uitvoer moet een Ministerieel Besluit
gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad dat de uitvoeringsmodaliteiten voor de
Europese maatregel die voorafgaande machtiging vereist voor het in-, uit- of doorvoeren
van goederen en technologie vanuit of naar welbepaalde landen door de Europese
instellingen bepalen.201 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en
Energie, publiceerde op 2 april 2012, overeenkomstig Artikel 1, paragraaf 3 KB Uitvoer een
bericht in het Belgisch Staatsblad: “Specifieke beperkende maatregelen tegen Syrië. Bericht
van verbod. Toepassing van de Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad van 18 januari 2012
betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië en tot intrekking van
Verordening (EU) nr. 442/2011, bl. 20760”. Het Hof oordeelde echter dat dit een louter
informatief bericht betreft en niet voldoet aan de vereiste van een uitvoeringsbesluit zoals
voorzien in het KB Uitvoer.202
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3.1.4 Administratief sanctieregime
Hoewel dCSG een sleutelfiguur is in Vlaanderen voor de preventieve controle op de uitvoer
van dual-use-goederen, is de bestraffing bij het niet-naleven van de vergunningsplicht
dus een bevoegdheid van de Belgische Douane. De Douane kan de overtreders in de regel
enkel strafrechtelijk bestraffen. Bovendien zal deze procedure doorlopen worden door
mensen die nauwer verbonden zijn met douanematerie en niet noodzakelijk over
diepgaande dual-use-kennis beschikken. Het risico bestaat hierin dat de zwaarte van de
inbreuk vooral afgewogen zal worden op basis van de inbreuken tegen de
douanewetgeving. Een onderzoeker die bijvoorbeeld gevoelige data op een USB-stick met
zich meeneemt, kan een grote inbreuk plegen tegen de dual-use-wetgeving, maar het is
de vraag of dit ook vanuit een douaneoptiek zo bekeken wordt.
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Een strafrechtelijke bestraffing vereist ook een uitgebreide administratieve procedure
waardoor dit niet altijd het meeste adequate bestraffingsmechanisme is voor het nietnaleven van de regels verbonden aan uitvoercontroles. Onder meer bij kleinere formele
inbreuken waarbij er geen proliferatiegevaar aanwezig was, kan het aangeraden zijn om
administratieve sancties op te leggen. De uitwerking van een administratief
sanctieregime op gewestelijk niveau kan zorgen voor een snellere opvolging zodat spelers
betrokken bij de uitvoer zich sneller bewust worden van de gevolgen van de overtreding
wat de naleving van de regels inzake uitvoercontrole verder dient te bevorderen.
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De dCSG heeft reeds de bevoegdheid om administratieve sancties op te leggen bij het
uitvoeren van conventionele wapens. Volgens Artikel 48 van het Decreet betreffende de
in-, uit- en doorvoer en de overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor
militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens,
onderdelen en munitie (het Wapenhandeldecreet) kan de dCSG in bepaalde
omstandigheden beslissen om administratieve sancties, die voorzien worden door het
decreet, op te leggen.203 Uit de gesprekken met dCSG bleek de wens en intentie om op
termijn het huidige Dual-Use-Besluit te vervangen door een gelijkaardig decreet voor de
handel in dual-use-goederen. Dit decreet zou onder andere voorzien in de mogelijkheid
om administratieve sancties voor dual-use-inbreuken te voorzien.204
Inbreuken op de regels voor uitvoercontroles worden strafrechtelijk vervolgd volgens de
strafbepalingen van de algemene wet inzake douane en accijnzen. Strafrechtelijke
bestraffingen lopen heel wat trager dan administratieve bestraffingen. Een administratief
sanctieregime op gewestelijk niveau zou kunnen bijdragen tot een snellere handhaving bij
de niet-naleving van administratieve verplichtingen bij uitvoercontrole. Dit kan
vervolgens een instrument zijn om de bewustwording bij uitvoerders van dual-usegoederen te bevorderen. Het kan ook een instrument zijn om een ‘level playing field’ te
garanderen voor alle bedrijven.

3.2 Transparantie over de uitvoer van dual-use-goederen

Deze frequente en gedetailleerde mate van publieke rapportage over de vergunde (en
geweigerde) uitvoer van dual-use-goederen is op Europees vlak redelijk uitzonderlijk.
Enkel Nederland kent een gelijkaardige mate van transparantie.205 Desondanks heeft de
analyse in het voorgaande hoofdstuk aangetoond dat de bestaande rapportage niet toelaat
een omvattend beeld te schetsen van de bestaande handelsstromen in (biologische en
chemische) dual-use-goederen vanuit Vlaanderen.
Deze rapportering verschaft geen informatie over de aanvrager van de vergunning, de
eindgebruiker van de goederen en het beoogde eindgebruik van de goederen. Sommigen
stellen dat een verregaande transparantie over deze informatie niet kan worden
aangenomen omdat dit gevoelige informatie is voor zowel bedrijven als overheden. Het
lijkt echter wel mogelijk meer toelichting te krijgen over het type eindgebruiker en het
eindgebruik. Er is een veelvoud aan parlementaire vragen over de gegunde en geweigerde
vergunningen, waarbij deze informatie steeds gedeeld werd. Dit is uiteraard op verzoek,
maar in zekere zin zou dit ook op vaste basis kunnen zoals bijvoorbeeld in Nederland waar
een summiere omschrijving van de goederen en het eindgebruik wel wordt
meegenomen206. Dit zou een aanzienlijke verrijking zijn van de rapporten en kan helpen
om handelsstromen in kaart te brengen.
Daarnaast zijn er drie algemene aandachtspunten of uitdagingen om een goed beeld te
krijgen op de uitvoer van chemische en biologische dual-use-goederen vanuit Vlaanderen.
Een eerste uitdaging is het onderscheid tussen de vergunde waarde enerzijds en de
werkelijke of fysieke uitvoer uit Vlaanderen anderzijds. Vooral bij globale vergunningen
is dit een pertinente vraag. Deze vergunningen worden namelijk voor drie jaar afgegeven
en zijn gebaseerd op inschattingen van de aanvrager, die vaak nog verhoogd worden om
de administratieve last te beperken en zekerheid te hebben over het recht om uit te voeren.
Anderzijds kan vergunde uitvoer ook perfect via andere Gewesten of EU-lidstaten lopen,
waardoor dit niet in de Vlaamse ‘fysieke’ uitvoerstatistieken zal verschijnen. Andersom
zullen deze statistieken wel stromen bevatten waarvoor de vergunning dan weer in een
ander Gewest of EU-lidstaat is afgegeven. Conclusie is dat bij het in kaart brengen van
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Hoewel de Dual-Use-Verordening de publicatie van de vergunningsgegevens niet
voorschrijft, verschaffen enkele lidstaten informatie over de uitgereikte en geweigerde
vergunningen. Voor het Vlaams Gewest rapporteert de dCSG sinds 2007 maandelijks over
de geweigerde en toegekende individuele en globale vergunningen. De door de dCSG
gepubliceerde overzichten bevatten informatie over het land van bestemming en land van
eindgebruik, een controlelijstnummer, het type vergunning (individueel of globaal), de
waarde van de vergunning, de status van de aanvraag (geweigerd of goedgekeurd) en hoe
deze goedkeuring verliep (via de bevoegde minister of via delegatie naar de bevoegde
leidinggevende binnen het departement Buitenlandse Zaken). Vermeldenswaardig is dat
de overzichten ook gelijkaardige informatie bevatten over de sanctiegoederen en de
toepassing van de catch-all-bepaling. Wat de catch-all-bepaling betreft is de rapportage
beperkt en is het niet mogelijk te bepalen over welke goederen dit gaat.
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handelsstromen het concept van vergunde uitvoer grotendeels losgekoppeld moet worden
van de fysieke uitvoer.
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De vergelijkbaarheid van de goederen is een tweede aandachtspunt. Handelsstatistieken
zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de douane-nomenclatuur. Zoals aangehaald kan hier
gebruik gemaakt worden van een correlatietabel, maar dit komt met grote beperkingen.
Eén-op-één-verbanden komen voor, maar zijn eerder beperkt en grote vertekeningen
treden duidelijk op. Bijkomend zijn de dual-use-controlelijstnummers vaak nog van een
groter technisch gehalte dan de douane-nomenclatuur, wat de leesbaarheid niet ten
goede komt. Dit is ook een nadeel van de huidige rapportage die enkel deze nummers
vermeldt. Er is dus heel wat expertise nodig om überhaupt een beeld te kunnen vormen
over welke goederen dit gaat.
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De volledigheid van de rapportage is een derde voornaam aandachtspunt. Grootste
element hierin is de afwezigheid van de vereenvoudigde vergunningen waarvan
exporteurs onder bepaalde omstandigheden gebruik kunnen maken: de uniale algemene
uitvoervergunning. Dit betreffen vergunningen die op zich geen voorafgaande
goedkeuring vereisen en die in algemene vorm op de uitvoeraangifte vermeld kunnen
worden. Rapportage van het gebruik hiervan aan de dCSG moet door de exporteurs op
jaarlijkse basis gebeuren. Hoewel deze vergunningen voorzien zijn voor ‘veilige
handelsstromen’, zou het nuttig zijn hier ook zicht op te krijgen. Zo zal de huidige
rapportage zeer uitzonderlijk informatie bevatten over uitvoer van dual-use-goederen
naar landen zoals de VS, Zwitserland, Noorwegen en Japan omdat deze vrijwel steeds
gedekt kunnen worden door deze vereenvoudigde vergunningen. Dit zorgt ervoor dat er
geen correct beeld gevormd kan worden van de werkelijke vergunde uitvoer in Vlaanderen.
Bijkomend is vooral de uniale algemene vergunning EU006 zeer interessant in het kader
van deze studie. Deze dekt namelijk een reeks chemische producten waarvoor de uitvoer
naar Argentinië, IJsland, Zuid-Korea, Turkije en Oekraïne op de eerdergenoemde
vereenvoudigde wijze kan gebeuren. Gezien de evoluties de voorbije jaren in de twee
laatstgenoemde landen, zou het wenselijk zijn hier meer zicht op te krijgen. Zo is
bijvoorbeeld Turkije vaak genoemd door het risico op afwending naar partijen in de regio,
zoals IS. Bij dit laatste is duidelijk dat dit risico moeilijk in te schatten is voor
internationale spelers en dat hiervoor informatie vanop een lager distributieniveau nodig
is. Hier lijkt dan ook een rol weggelegd voor overheden, die deze van de bedrijven
overstijgt. Cruciaal hiervoor is wel dat alle beschikbare informatie snel beschikbaar moet
zijn207.
Helaas liggen aan bovenstaande aandachtspunten enkele structurele principes aan de
basis die het niet toelaten eenvoudig tot oplossingen te komen – en al zeker niet op
Vlaams niveau alleen. De aard van de controles en identificatie van goederen zal steeds
complexiteiten geven wanneer verschillende statistieken naast elkaar gelegd worden.
Daarnaast zorgt het vrij verkeer van goederen in de EU voor stromen die niet noodzakelijk
overeenstemmen met de plaats van afgifte van de vergunning.
Dit wil echter niet zeggen dat er geen verbetering kan zijn. Zo is de dCSG bezig met een
proces van digitalisering. Voorlopig dekt dit alleen de aanvraag en afgifte van de
vergunningen, maar in de toekomst zou dit ook gebruikt kunnen worden voor de

rapportage van het gebruik van de vergunningen. Dit zou dan twee knelpunten in één keer
kunnen afdekken wanneer de data digitaal verwerkt kunnen worden. Enerzijds zou dit
beter zicht kunnen geven op het werkelijke gebruik van vergunningen, anderzijds zou dit
het gat – dat nu bestaat door het ontbreken van een publieke rapportage over het gebruik
van de uniale algemene vergunningen – kunnen dichten.

De Nieuwe Dual-Use-Verordening: voor het eerst een Europese verplichting tot
rapportage
In de Nieuwe Dual-Use-Verordening die sinds september 2021 van kracht is, is een
nieuw artikel toegevoegd dat voorziet in een jaarlijkse publieke rapportageverplichting
door de EU over de uitvoer van dual-use-goederen en technologieën.209 Deze
rapportage wordt door de EU als noodzakelijk beschouwd voor een doeltreﬀende
regeling van de uitvoercontrole.210 Volgens deze verordening zal dit jaarlijkse rapport
onder andere inzicht geven in de vergunningen die afgegeven of geweigerd zijn met
verwijzing naar de goederen, waarde en bestemming.
De dCSG heeft aangegeven steeds een voorvechter geweest te zijn over het delen van
informatie. Deze nieuwe verplichting tot een jaarlijkse Europese rapportage is daarom
een positieve ontwikkeling om meer inzicht te krijgen op Europees niveau over de aard
en omvang van de internationale handel in dual-use-goederen vanuit de EU.
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Daarnaast werd eerder ook de samenwerking met de Douane aangehaald. Indien daar
meer informatie verkregen kan worden over de verklaringen op de uitvoeraangiftes, zou
dit ook een zeer sterke bron van informatie betreffen. Hier moet echter wel in het
achterhoofd gehouden worden dat de Douane hier een Belgische en Europese rol speelt,
bijvoorbeeld voor een Duitse uitvoervergunning bij uitvoer via de haven van Antwerpen,
en dat de afspraken met dCSG op regionaal niveau hierin moeten kaderen. Momenteel is
ook de manier waarop de vergunningen vermeld worden zeer beperkt: elke vergunning
wordt vermeld onder de code X002, wat sortering per type vergunning moeilijk maakt.
Met de nieuwe wetgeving zijn er echter ook nieuwe en veel uitgebreidere referenties
voorzien. Deze zouden betere controles en opvolging mogelijk moeten maken en zorgen
hopelijk ook voor een verder toenemende bewustwording bij bedrijven208.
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3.3 Outreach en versterken van de vertrouwensband
Het is van belang om goede afspraken met de industrie te hebben en te zorgen dat
voldoende kennis aanwezig is om de risico’s verbonden aan dual-use-goederen correct in
te schatten. Hier zit net ook de uitdaging voor de sector: in tegenstelling tot bijvoorbeeld
de nucleaire industrie, zal het overgrote deel van de productie niet aan controle
onderhevig zijn. Dit is ook zichtbaar in het grote verschil tussen de fysieke en de vergunde
uitvoerwaardes. Los van alle beperkingen die er zijn aangaande de data om deze twee te
vergelijken, toont het wel sprekend aan dat slechts een fractie van de chemische en
biologische producten, ook dual-use-producten zijn. Het risico bestaat hier echter dat één
zending door de mazen van het net glipt en een ketting van nadelige gevolgen met zich
meebrengt. Zoals eerder aangehaald kunnen zelfs redelijk onschuldige stoffen, die niet
onder de dual-use-wetgeving vallen, misbruikt worden. Om dit te vermijden is er dus
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samenwerking nodig tussen overheden, sectororganisaties en de bedrijven en
onderzoeksinstellingen zelf.
Uit de gesprekken met bedrijven en Essenscia als sectorfederatie bleek dat er sterk ingezet
wordt op bewustwording. Zo organiseert Essenscia opleidingen in samenspraak met de
dCSG en zijn er diverse informatieve stukken beschikbaar op de website, zoals
verwijzingen naar het Export Control Handbook for Chemicals van het Europese Joint
Research Center, dat verschillende correlaties inzichtelijk probeert te maken (dual use,
douane-nomenclatuur en CAS-nummers).
Anderzijds blijkt het zeer moeilijk aan te geven wie in de sector juist met dual-usegoederen te maken heeft en wat de impact daarvan is. Ook binnen de bedrijven is er kennis
van het onderwerp, maar is dit iets dat vaak naast het logistieke en douaneproces wordt
geplaatst. Dit is ook te begrijpen: vaak zijn er amper of geen dual-use-producten aanwezig
binnen het bedrijf. Hierbij werd aangegeven dat grote bedrijven hier vaak een stapje verder
staan, zeker als er enige connectie is met de Verenigde Staten, waar gelijksoortige
wetgeving bestaat met een zeer strenge opvolging.211 Ook werd door een van de
geïnterviewde bedrijven aangegeven veeleer met gevoeligere producten, zoals
precursoren, geconfronteerd te worden aan de inkomende kant.a Deze stoffen worden
echter gebruikt in de diverse productieprocessen van het bedrijf in kwestie en komen niet
meer voor in de uitgevoerde producten.212
Het bovenstaande wordt nog versterkt door de opdeling die we moeten maken voor deze
industrie. De hoofdmoot betreft de producenten van chemische of biologische producten,
maar deze worden ondersteund door een uitgebreid netwerk van logistieke
dienstverleners en distributeurs. Daarnaast is de rol van onderzoekinstellingen niet te
onderschatten, zeker voor de biologische dual-use-goederen. In elk van deze takken zal
dual use op een andere manier een impact hebben.

––––
a
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In principe moeten bedrijven de invoer en consumptie van precursoren vermeld op een van de 3 CWC-lijsten melden aan
de CWC Nationale Autoriteit (de FOD Buitenlandse Zaken), in navolging van artikel 6 van dat CWC. Deze verplichting en
deze handelsstromen zijn in het kader van dit onderzoek echter niet aan bod gekomen.

De logistieke schakel

Gezien de sterke link met het douaneaangifteproces, kan hierbij soms de perceptie
bestaan dat bovengenoemde partijen in alle gevallen weten wat er dient te gebeuren
wanneer de goederen uitgevoerd worden, inclusief het dual-use-proces. Niets is echter
minder waar; in vele gevallen is het niet voor de hand liggend om te bepalen of goederen
al dan niet onder de dual-use-wetgeving vallen en al zeker niet op basis van de summiere
informatie die gebruikt wordt bij een aangifte: een factuur, laadbon, etc. Bovendien is het
moment van de douaneaangifte veel te laat om te bepalen of er een vergunning nodig is.
In de praktijk bleek dat soms al te snel naar de optie werd gegrepen om aan te geven dat
het geen dual-use-goederen betreft wanneer er op basis van de correlatietabel een match
zou optreden met de goederencode: indien de ‘aangever’ geen duidelijke instructie krijgt
dat het dual-use-goederen betreft (eventueel met een vergunning), is het voor hen
moeilijk te bepalen of dit anders zou moeten zijn. Anderzijds rekenen bedrijven die nog
onvoldoende vertrouwd zijn met het uitvoerproces net op hun aangever om het juiste te
doen. Deze punten komen duidelijk naar voren in de specifieke infofiches van de dCSG.213

De onderzoeksgemeenschap
De onderzoekinstellingen zijn op zich een beetje een vreemde eend in de bijt in deze
studie. Hun rol in het uitvoerproces zal in de regel, alleszins qua volume, veel kleiner zijn.
Anderzijds is dit net een bezorgdheid die geuit kan worden aangezien doorheen de studie
en de interviews ook duidelijk werd dat vertrouwdheid met het dual-use-uitvoerproces,
net leidt tot betere kennis en opvolging214. Waar voor reguliere uitvoer enigszins een
samenspel kan ontstaan tussen de producenten en de dienstverleners, zal dit voor de
onderzoeksinstellingen veel minder het geval zijn. Een concept zoals AEO (zie verder), ook
al is het dan geen volwaardige vervanger van een ICP, kan hier bijdragen aan betere
opvolging van het uitvoerproces, maar zal ook eerder toegepast worden door producten
en dienstverleners en minder door de onderzoeksinstellingen.
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De eindverantwoordelijkheid voor het correct toepassen van de regels ligt bij de
exporteurs die dual-use-goederen uitvoeren. Bij het uitvoeren van dual-use-goederen is
meestal wel duidelijk wie de exporteur is, zeker wanneer deze in Vlaanderen gevestigd is.
Dit is echter niet noodzakelijk de persoon die ook de exportformaliteiten vervult. Hier
komen vaak logistiek dienstverleners, douane-agenten en distributeurs in beeld die
optreden als ‘aangever’. Wanneer de exporteur niet in de EU gevestigd is, kan deze actor
formeel gezien niet optreden als exporteur in de afhandeling van de noodzakelijke
douane- en exportcontroleformaliteiten. In dit geval is het de vraag welke partijen nog
betrokken zijn in de transactie, maar kan het goed zijn dat de logistiek dienstverlener de
enige EU-partij is en als dusdanig de enige die aan de verplichtingen kan voldoen. Dit
ondanks de – waarschijnlijk – zeer beperkte kennis over de goederen én de volledige
details van de transactie.

Overweging 13 van de Nieuwe Verordening vat de situatie goed samen en gaat ook dieper
in op academische en onderzoekinstellingen: “Met name academische en
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onderzoeksinstellingen staan voor verschillende uitdagingen inzake uitvoercontrole, onder
meer vanwege hun algemene inzet voor de vrije uitwisseling van ideeën, het feit dat hun
onderzoekswerkzaamheden vaak betrekking hebben op geavanceerde technologieën, hun
organisatiestructuren en het internationale karakter van hun wetenschappelijke
uitwisselingen. De lidstaten en de Commissie moeten, waar nodig, het bewustzijn van de
academische en onderzoeksgemeenschap vergroten en hun op maat gesneden richtsnoeren
geven om die verschillende uitdagingen aan te pakken. In aansluiting op de multilaterale
uitvoercontroleregelingen moet de uitvoering van de controles in de mate van het mogelijke
voorzien in een gemeenschappelijke aanpak met betrekking tot sommige bepalingen, in het
bijzonder met betrekking tot de aan de academische wereld gerelateerde begrippen
“fundamenteel wetenschappelijk onderzoek” en “voor iedereen beschikbaar”, die niet aan
controle onderworpen zijn.”
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Bijkomend aan het feit dat deze instellingen dus minder vertrouwd zijn met het reguliere
uitvoerproces, worden in deze overweging enkele essentiële punten aangehaald. Zo zijn
de verplichtingen die komen met de uitvoer van dual-use-goederen en technologieën
eigenlijk een tegenstelling met het doel van de academische en onderzoeksinstellingen:
kennis verdiepen en vrij verspreiden. Dit creëert enigszins een spanningsveld en kan door
onderzoekers als een belemmering worden gezien voor hun werk, zonder dat daar, in hun
ogen, een duidelijke reden voor is.
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Zo werd eerder in de studie verwezen naar de recente uitspraak in de Verenigde Staten
tegen Princeton University. Deze universiteit werd door het United States Department of
Commerce Bureau of Industry and Security – verder ‘BIS’ – bestraft voor 37 uitvoeren van
pathogenen zonder de benodigde uitvoervergunningen. De uitvoeren waren in het kader
van medisch onderzoek en gingen naar verscheidene onderzoekinstellingen in
‘betrouwbare’ landen zoals Canada, Zwitserland, België en Japan.215 Ondanks het
ogenschijnlijk onschuldige karakter van de transacties, is het duidelijk de wens van de
controle-instanties om een goed zicht te krijgen op alle gecontroleerde transacties. Het is
namelijk noodzakelijk dat ze over deze informatie beschikken om eventuele risico’s tijdig
en goed te kunnen inschatten. Ook onder de Europese dual-use-wetgeving zou een
vergunning nodig zijn voor deze bestemmingen. De producten zijn namelijk van dien aard
dat ze uitgesloten zijn van de vereenvoudigde uniale algemene vergunningen.
Ook zijn enkele fundamentele begrippen moeilijk te koppelen met de vereisten van de
dual-use-wetgeving. Dit betreft dan ‘fundamenteel wetenschappelijk onderzoek’ en
informatie die ‘voor iedereen beschikbaar’ is. Dit onderzoek en vrij beschikbare
informatie is namelijk in de regel niet aan controle onderhevig, maar dit betekent niet dat
publicatie en vrijmaking van de informatie, controle vanuit een dual-use-oogpunt mag
vermijden.
Een relevante case werd reeds in 2013 besproken in Nederland. Daar had een viroloog met
zijn onderzoeksgroep aangetoond hoe het H5N1-virus, beter bekend als het
vogelgriepvirus, overgedragen kan worden tussen zoogdieren en welke biologische
mechanismen hiermee gepaard gaan. Op basis van een advies van de Amerikaanse
National Science Advisory Board for Biosecurity om het artikel niet volledig te publiceren,
ontstond ook in Nederland een aanzienlijke discussie. De Nederlandse bevoegde

Dit toont een bijkomende dimensie aan die minder speelt bij de reguliere uitvoer van
goederen. Voor publicatie van ‘technologie’ zijn er in de regel nog een aantal
goedkeuringsstappen die doorlopen moeten worden, en ook in bovenstaande zaak kwam
de kwestie aan het licht na het voorleggen van de publicatie voor goedkeuring. Dit is echter
niet het geval voor het gebruik van technologie in de dagelijkse werking. Door de aard van
deze ‘producten’ is opvolging veel moeilijker en kan de verspreiding zeer snel gaan,
bijvoorbeeld via email of in persoonlijke bagage. Hier vormt de douane evenmin een
potentiële tweede controle, aangezien zij enkel (kunnen) toezien op fysieke goederen die
onze grenzen passeren. Dit is dan ook een onderwerp dat zowel voor de
onderzoeksinstellingen als de dCSG zeer uitdagend is.

3.3.2 ICP en Outreach als oplossingen?
De aanpak van de dCSG
Het voornaamste uitgangspunt bij wetgeving die mogelijk onvoldoende gekend is, is dat
bewustwording van de regels moet leiden tot een vlotter verloop van uitvoercontroles
waarbij de betrokken controleautoriteiten hun interventie kunnen beperken tot de
verdachte situaties. Door de juiste prioriteiten te stellen zouden bedrijven de nodige
middelen moeten voorzien om de regels in het kader van uitvoercontroles na te leven. Dit
zou op zijn beurt de vertrouwensband tussen deze betrouwbare spelers enerzijds en de
controleautoriteiten anderzijds moeten bevorderen. Controleautoriteiten blijven echt een
belangrijke rol spelen in het communiceren van de regels, interpretatie en bijkomende
informatie naar bedrijven toe. Dit is bijvoorbeeld zeer relevant wanneer er indicaties zijn
dat bepaalde bestemmingen en producten bijkomende aandacht vereisen omwille van
potentieel misbruik.
Zoals hoger vermeld en aangetoond, zet dCSG zeer in op deze bewustwording en gaat
hierbij strategisch aan het werk. Na uitgebreide algemene informatiesessies (die nog
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instanties voor dual use waren van oordeel dat de publicatie onderhevig was aan
vergunningsplicht. Hoewel uiteindelijk een vergunning werd toegepast en een (enigszins
herziene) publicatie uiteindelijk kon volgen, bleef dit niet zonder gevolg. Dit was namelijk
een eerste zaak waarbij de dual-use-wetgeving werd toegepast op wetenschappelijke
manuscripten. Daarnaast werd de vraag gesteld of hierbij niet voorbijgegaan werd aan de
vrijstellingen die bestaan voor fundamenteel onderzoek. Het Erasmus Medisch Centrum
heeft om deze redenen besloten de vergunning onder protest aan te vragen en tekende ook
formeel bezwaar aan tegen de verplichting een vergunning aan te vragen. Nadat dit
bezwaar ongegrond werd verklaard door de minister van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, werd dit aan de rechtbank voorgelegd. Ook hier oordeelde
de rechter dat het belang van non-proliferatie voorrang heeft op de uitzonderingen op de
vergunningsplicht. Daarnaast stelde de rechter in vraag of het hier wel fundamenteel
onderzoek betrof, aangezien er een praktisch doel werd nagestreefd.216 De kwestie is
juridisch niet opgelost omdat het onderzoeksinstituut uiteindelijk een uitvoervergunning
heeft aangevraagd, waardoor het beroep van de regering onontvankelijk werd verklaard.
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steeds gegeven worden), is men ook gerichter gaan werken op sectoren die aandacht
vereisen. Niet geheel toevallig zijn de twee sectoren die hierbij reeds benaderd werden,
ook relevant in deze studie: de logistieke sector en de kennisinstellingen.
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De Dienst probeert hiermee het beste te maken van de beperkte middelen die voorhanden
zijn. Ze zijn namelijk zeer afhankelijk van de rol die de exporteurs – van welke sector dan
ook – op zich nemen. Zoals eerder gemeld zijn het namelijk de bedrijven zelf die
transacties moeten aanbrengen voor beoordeling en (hopelijk) goedkeuring. Een verdere
digitalisering van de rapporteringsplicht en uitwisseling of inzicht in de data van de
Douane zou de dCSG kunnen helpen bij betere opvolging en risico-inschatting. Dit onder
andere door werkelijke uitvoerstromen te kunnen koppelen aan gerapporteerde data.
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Naast bewustmaking bestaan er verschillende initiatieven om de regels rond douane- en
uitvoercontrole te moderniseren. Ten gevolge van globalisering en de transformatie van
bestaande
bedrijfsmodellen
zoals
e-commerce
worden
controleautoriteiten
geconfronteerd met een enorme en snel toenemende werklast. Eén van de oplossingen
hiervoor is de verdere uitwerking van regelingen waarbij betrouwbare bedrijven ‘beloond’
worden met voordelen en vereenvoudigingen. Dit moet de legitieme handelsstromen
bevorderen en laat voldoende capaciteit om gerichte controles te doen bij bedrijven die
deze ‘betrouwbare status’ (nog) niet hebben. Zo erkent het ‘Actieplan om de douane-unie
op een hoger plan te brengen’ uitdrukkelijk het belang in de verdere versterking en
vergemakkelijking van het programma voor geautoriseerde marktdeelnemers
(Authorised Economic Operator of ‘AEO’).217
AEO, het complianceprogramma voor douanedoeleinden, heeft eveneens een vrijwillig
karakter, maar is noodzakelijk om bepaalde vergunningen en vrijstellingen te verkrijgen.
Interessant is hier dat bij de meest recente herziening ook uitdrukkelijk wordt verwezen
naar dual use. Zo luidt één van de vragen voor de self-assessment die bedrijven dienen
voor te bereiden:
“Behandelt u goederen onderworpen aan de Verordening over Tweeërlei Gebruik
(Dual-Use) Verordening (EG) nr 428/2009 van de Raad)? Ja/Nee –
Zo ja, is er een intern compliance programma (Internal Compliance Programme – ICP)
in werking? Ja/Nee
Zo ja, geef een korte beschrijving van deze procedures en hoe zij worden geüpdatet.”218
Ook dCSG verwijst op zijn beurt naar de voordelen van een AEO bij het beoordelen van een
IPC. Hoewel ze geen vervanging zijn voor elkaar, worden ze duidelijk wel als
complementair beschouwd219.
Op het vlak van dual use heet dit programma het ‘Internal Compliance Program’ of ICP.
Hoewel dit al langer bestaat, heeft de Europese Commissie in 2019 een aanbeveling
gepubliceerd voor de ICP’s. Deze aanbeveling heeft als doel om de toepassing van de DualUse-Verordening uit te leggen en te harmoniseren. De aanbeveling duidt de
basiselementen die aanwezig moeten zijn met aanvullende toelichtingen en vragen die
gesteld kunnen worden. Concreet worden er zeven kernelementen als essentieel gezien:

1. Engagement van de hoogste leidinggevenden wat naleving betreft
2. Organisatiestructuur, verantwoordelijkheden en middelen
3. Opleiding en bewustmaking
4. Proces en procedures voor de screening van transacties
5. Prestatiebeoordeling, audits, verslaglegging en corrigerende maatregelen
6. Bijhouden van gegevens en documentatie
7. Fysieke veiligheid en beveiliging van informatie

Bij een correcte toepassing zou een ICP moeten garanderen dat de behandeling van dualuse-goederen op de juiste manier geschiedt. De ‘rode vlaggen’ helpen bij het opvangen
van zaken die zich op de rand van de dual-use-wetgeving bevinden. Bij dit laatste kunnen
we denken aan catch-all-goederen en sanctiegoederen.
Een rol voor dCSG zou hier mogelijk ook uitgebreider gespeeld kunnen worden bij deze
‘rode vlaggen’, omdat niet enkel op de bedrijven zelf gerekend kan worden. Zoals
onderzoek rond de ‘procurementprocessen’ van IS reeds aantoonde, betreft het vaak zeer
complexe en lokale, zelfs familiale structuren, die onmogelijk door de bedrijfswereld
ingeschat kunnen worden. Overheden en inlichtingendiensten hebben hier dus een zeer
belangrijke rol te vervullen met oog op de invulling van de catch-all-clausules221. dCSG
neemt deze rol al actief op zich, getuige de vele weigeringen die plaatsvinden op basis van
deze clausule, maar mogelijk kan hier in samenspraak met de sector meer diepgang en
structuur aan gegeven worden. Op die manier kunnen bedrijven ook beter inschatten waar
er mogelijk risico’s liggen en wordt de kans verhoogd dat twijfelachtige transacties ook
effectief en proactief voorgelegd worden voor overleg en goedkeuring. Hoewel de dCSG
hier niet weigerachtig tegenover staat, werd er melding van gemaakt dat niet alle
informatie gedeeld kan worden, bijvoorbeeld in de strijd tegen terrorisme, zonder in de
eigen kaarten te laten kijken.
Alhoewel de aanbeveling van de Europese Commissie niet bindend is, wordt deze toch in
acht genomen door de nationale controleautoriteiten, onder meer bij het toekennen van
uitvoervergunningen.222 In de praktijk vereisen verschillende lidstaten dat een
onderneming een ICP heeft voor de toekenning van een globale uitvoervergunning.223
Duitsland vereist zelfs een ICP voor het toekennen van een individuele
uitvoervergunning.224 Ook de dCSG stelt in Vlaanderen het beschikken over een ICP als een
‘absolute voorwaarde’ om een globale vergunning te verkrijgen.225 Met de nieuwe DualUse-Verordening die in september 2021 in werking is getreden, is deze verplichting nu
ook op Europees niveau geëxpliciteerd. Terwijl Verordening 428/2009 enkel stelde dat de
lidstaten bij de beoordeling van een aanvraag om een globale uitvoervergunning
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Daarnaast gaat men in op het concept van ‘rode vlaggen’. Deze hebben vooral betrekking
op punt 4 en zijn een reeks voorbeelden van vragen die alarmbellen zouden moeten doen
afgaan, bijvoorbeeld wanneer informatie bij een nieuwe klant moeilijk te vinden is,
inconsistent blijkt te zijn of wanneer het product overdreven geschikt lijkt voor de
beoogde toepassing220.
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‘evenredige en passende middelen en procedures’ in aanmerking dienden te nemen226,
benadrukt de Nieuwe Verordening nu uitdrukkelijk de rol van een intern
nalevingsprogramma (‘ICP’) als voorwaarde in een aanvraag voor een globale
vergunning.227
Het gebruik van een ICP wordt in Vlaanderen aangemoedigd aan de hand van een gids met
duidelijke informatie omtrent het doel, het nut en de werking van een ICP. Zo zijn er
duidelijke voorbereidende vragenlijsten beschikbaar gesteld voor de verschillende
betrokkene spelers zoals dienstverleners en kennisinstellingen, op basis waarvan de dCSG
bij bedrijven het ICP controleert bij het aanvragen van een globale vergunning228.

Uitdagingen voor de controle op de uitvoer van chemische en biologisch dual-use-goederen

De logistieke sector
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Volgens de Dual-Use-Verordening is de exporteur verantwoordelijk voor de correcte
afhandeling van de nodige formaliteiten opdat de uitvoer van dual-use-goederen correct
verloopt. Dat deze verantwoordelijkheid echter vaak gedeeld wordt met andere partijen,
wordt bevestigd in overweging 13 van de Nieuwe Verordening: “Meerdere categorieën van
personen kunnen betrokken zijn bij de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik, waaronder
natuurlijke personen zoals dienstverleners, onderzoekers, consultants en personen die
producten voor tweeërlei gebruik elektronisch overdragen. Het is van essentieel belang dat al
deze personen zich bewust zijn van de risico’s die verbonden zijn aan de uitvoer…”.
Logistiek dienstverleners hebben echter, zoals bij de inleiding van dit deel gemeld, vaak
een beperkt zicht op goederen en de transactie. Bovendien komen zij in de regel pas in het
proces voor wanneer de goederen effectief verscheept worden. Om aan deze uitdagingen
tegemoet te komen, publiceerde dCSG specifieke richtlijnen voor logistieke
dienstverleners. Hierbij is het ICP-programma uitgewerkt met voorbeelden en specifieke
‘rode vlaggen’ die men in deze sector kan toepassen. Hierbij worden zaken in de verf gezet
die op de dual-use-status kunnen wijzen en wordt onder andere aangeraden bij twijfel
schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever te verkrijgen. Van deze verklaring is ook
een template opgenomen.
Deze informatie en aanpak gaan samen met gerichte informatiesessies en komen er ook
op vraag van de industrie. Zo geeft Essenscia in een memorandum voor de regionale,
federale en Europese verkiezingen van 2019 aan dat er gestreefd moet worden naar:
“betere kennisdeling over chemische stoffen tussen douane en industrie. Zo kan informatie over
zogenaamde dual-use-goederen sneller en accurater uitgewisseld worden. Dit laat de douane
toe om gerichter te controleren en het risico op de uitvoer van dual-use-goederen naar
conflictgebieden te minimaliseren.”. Die betere kennisdeling zou op zijn beurt moeten
leiden naar minder (nodeloze) fysieke controles229. Het is namelijk net bij de logistieke
stap in het uitvoerproces, dat vertragingen en geblokkeerde zendingen, grote gevolgen
hebben.
Dit alles duidt op een bredere bewustwording van de rol van de logistieke spelers in de
controles op de uitvoer van dual-use-goederen. Door logistiek dienstverleners te
informeren en hen de middelen te geven om ook de nodige stappen te zetten naar hun

opdrachtgevers toe, zou dit hele uitvoerproces vlotter moeten kunnen verlopen en
gebaseerd zijn op de juiste en voldoende uitgewerkte gegevens over product,
eindbestemming en eindgebruik. Ook hier is dus gekozen voor de combinatie van outreach
en ICP.

dCSG is zich ook hier van de complexiteiten bewust en heeft, net zoals voor de logistieke
sector, specifieke richtlijnen uitgewerkt voor de kennisinstellingen. Hiermee loopt de
dienst al vooruit op de Nieuwe Verordening en op de richtlijnen van de Europese
Commissie voor de sector die in de komende maanden verwacht worden. Reeds in 2017
werd een gids als hulp uitgewerkt en verspreid en verder wordt er samengewerkt met de
Vlaamse Interuniversitaire Raad. In de gids wordt getracht met duidelijke voorbeelden de
voornaamste principes van de controles toe te lichten.
Op basis van deze voorbeelden en de bewustwordingen zouden reeds een aantal meer
gestandaardiseerde stromen volledig onder controle moeten kunnen komen. Bijvoorbeeld
wanneer zendingen per koerier verstuurd dienen te worden, kunnen daar vrij eenvoudig
de nodige controles aan gekoppeld worden. Anderzijds blijft verspreiding via digitale
kanalen en media moeilijk te controleren.
De gids verwijst ook naar de ‘wenselijkheid’ om informatie publiek te maken of om aan
een onderzoek mee te werken. In sommige gevallen zou het namelijk mogelijk zijn om op
basis van de voornoemde vrijstellingen, informatie te delen. Dit neemt echter niet weg dat
deze informatie zeer gevoelig kan zijn en dat de instelling niet verbonden wil zijn aan het
publiekelijk verspreiden van deze informatie230.
In het kader van dit onderzoek kan men op het gebied van biologische en chemische
wapens de vraag stellen in welke mate zij voordeel halen uit civiel onderzoek.
Verschillende kennisinstellingen hebben hierrond richtlijnen uitgeschreven en
geprobeerd invulling te geven aan het ‘wenselijke’ karakter. Zo beschrijft bijvoorbeeld het
Robert Koch Institut enkele vormen van onderzoek waarbij het dual-use-karakter echt wel
bekeken moet worden in functie van de publicatie of eindgebruiker. Dit zijn onder andere
activiteiten, onderzoek en producten die kunnen bijdragen aan:
-

De overdraagbaarheid van micro-organismen of hun besmettingsgraad;

-

De opname van toxische stoffen;

-

De resistentie verhoging van micro-organismen tegen therapeutische en
profylactische behandelingen;
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Zoals eerder aangehaald zijn diverse (academische) onderzoeksinstellingen reeds
gegroepeerd in werkgroepen om de materie uit te werken en te bespreken. Deze
werkgroepen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een hogere bewustwording bij
onderzoeksinstellingen en individuele onderzoekers over de proliferatierisico’s
verbonden aan wetenschappelijk onderzoek. Desondanks blijven op een meer
fundamenteel niveau bezorgdheden bestaan over het moeilijke evenwicht tussen de
vrijheid van onderzoek enerzijds en beperkingen op de verspreiding van
wetenschappelijke kennis om veiligheidsredenen anderzijds.
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-

De capaciteitsverhoging van verspreidingsmiddelen of voorbereiding om deze
‘wapenklaar’ te maken;

-

De vermindering van diagnostische procedures.
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Het moet gezegd worden dat deze zaken belangrijk zijn in het kader van bewustwording,
maar het blijft duidelijk dat de geest van dual use hier soms strijdig kan zijn met de geest
van het onderzoek. Bovendien blijven enkele concepten een zodanig spanningsveld
creëren, dat eenduidige maatregelen niet mogelijk zijn en er veel aan interpretatie
onderhevig blijft. Verder overleg met de sector en gezamenlijke uitwerking van bepaalde
principes, lijkt hier dan ook aangewezen omdat de ene ethische overweging hier steeds in
conflict kan komen met de andere. Outreach naar de academische en
onderzoeksgemeenschappen kan met andere woorden veel van deze problematiek
oplossen, omdat het vaak handelt om onwetendheid over internationale verdragen en
normen en de diverse banden met het onderzoekswerk. Het is evenwel zo dat die
problematiek niet noodzakelijk enkel (of hoofdzakelijk) aan de export gekoppeld is,
waardoor de outreach ook door andere instanties ondernomen kan worden. De OPCW
werkt bijvoorbeeld nauw samen met nationale, regionale en internationale associaties
van de chemische industrie. Zij heeft ook in 2015 de ABEO (Advisory Board on Education and
Outreach) opgericht om de directie en de verdragspartijen te adviseren over educatieve en
outreach-strategieën, waaronder gedragscodes en educatieve activiteiten.231
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Om de regionale vrede, veiligheid, stabiliteit en de eerbiediging van de mensenrechten te
garanderen, is een doeltreffend gemeenschappelijk controlesysteem voor de uitvoer van
chemische en biologische dual-use-goederen noodzakelijk. Naast een analyse van het
bestaande regelgevend kader en de bestaande controlesystemen analyseert de huidige
studie eveneens het doelpubliek van de Dual-Use-Verordening. Het controlesysteem kan
pas doeltreffend zijn indien er op de eerste plaats kennis is over het soort bedrijven dat en
de overeenkomstige industrie die met chemische en biologische dual-use-goederen in
aanraking komt.
Een analyse van de Vlaamse industrie illustreert de verscheidenheid aan actoren die
betrokken kunnen zijn bij uitvoertransacties. Zo is er niet enkel de daadwerkelijke
exporteur, zoals de producent of distributeur, maar zijn er ook dienstverleners zoals het
bedrijf die opslagfaciliteiten aanbieden die rechtstreeks in aanraking kunnen komen met
chemische en biologische dual-use-goederen. De Nieuwe Dual-Use-Verordening erkent
nu ook expliciet in Overweging 13 dat meerdere categorieën van personen betrokken
kunnen zijn bij de uitvoer van dual-use-goederen, waaronder natuurlijke personen zoals
dienstverleners, onderzoekers, consultants en personen die dual-use-goederen
elektronisch overdragen. Voor elk van deze spelers werden er verschillende uitdagingen
geïdentificeerd. Ten slotte werd ook opgemerkt dat de afnemers van chemische dual-usegoederen uit een heel aantal verschillende industrieën kunnen komen. Het onderzoek
naar de handelsstromen in chemische en biologische dual-use-goederen enerzijds en
catch-all-goederen anderzijds tracht de verschillende soorten afnemers te situeren
binnen de selectie dual-use-goederen die besproken wordt.
De studie slaagt maar gedeeltelijk in haar opzet om de verschillende handelsstromen in
kaart te brengen. Bij de analyse van de handelsstromen werden als vertrekpunt de
maandelijkse rapporten van de dCSG genomen, houdende een overzicht van de door de
dCSG toegekende en geweigerde vergunningen. Aan de hand van de door de wet voorziene
rapporteringsplicht verwerft de dCSG een zicht op de daadwerkelijke uitvoer van
chemische en biologische dual-use-goederen waarvoor een uitvoervergunning werd
toegekend of die werden uitgevoerd onder een uniale algemene uitvoervergunning. Heel
wat informatie, waaronder de daadwerkelijke uitvoer van de vergunde uitvoer onder de
drie verschillende uitvergunningen, is echter niet toegankelijk voor het publiek waardoor
er geen volledige analyse van de handelsstromen gemaakt kan worden.
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83 \ 92

Ondanks de verschillende beperkingen, bevestigt de studie van de handelsstromen de
belangrijke rol die Vlaanderen wereldwijd inneemt. Met meer dan 63.000 werknemers en
een derde van de Vlaamse export is de chemische en biologische industrie heel sterk
ontwikkeld in Vlaanderen. België, en bijgevolg Vlaanderen, is wereldkampioen in de
omzet per inwoner wat betreft de productie en handel van chemische goederen en
kunststoffen, en Europese leider in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en
vaccins. Door haar strategische ligging is Vlaanderen ook een belangrijke distributiehub.
De vanuit Vlaanderen vergunde uitvoer van chemische dual-use-goederen kent een breed
spectrum aan toepassingen in de civiele sector. Zo werden dergelijke goederen uitgevoerd
voor gebruik in de productie van motorolie en lubricatieproducten en cosmetica en
tandpasta, en voor het testen van verpakkingsmateriaal voor farmaceutische
producten.232 Andere voorbeelden van industrieën waar chemicaliën verder verwerkt
worden tot eindproduct zijn de textielsector, de farmaceutische sector, de
agrochemicaliënsector, de automobiele sector, de bouwsector en de consumentensector.
In deze context is een goed uitgewerkte uitvoercontrole op chemische en biologische
dual-use-producten en technologie cruciaal om te vermijden dat in Vlaanderen
geproduceerde dual-use-goederen gebruikt worden als chemische of biologische wapens
in conflictgebieden en om het imago van de Vlaamse chemische en biologische industrie
sterk te houden.
Het Isopropanol-arrest toont hoe het kan mislopen. In dit specifieke geval werden de
uitvoerformaliteiten niet nageleefd, waardoor aanzienlijke hoeveelheden chemische
stoffen zoals isopropanol en aceton zonder de noodzakelijke vergunning werden
uitgevoerd naar Syrië.
In de toekomst zal het Internal Compliance Program (ICP) duidelijk een belangrijkere rol
spelen voor de naleving van de regels inzake uitvoercontrole. Transactiescreening door de
exporteurs, of door tussenhandelaars binnen een ICP dat aangepast is aan de omvang en
organisatiestructuur van het bedrijf, zal zorgen voor een betere toepassing van de DualUse-Verordening. Op deze manier zullen exporteurs, tussenhandelaren, verleners van
technische bijstand of andere relevante belanghebbenden kunnen bijdragen aan het
algemene doel van de uitvoercontroles.
Naast een goed uitgewerkt ICP in ieder Vlaams biologisch of chemisch bedrijf, is een
duurzame samenwerking tussen de dCSG en de Douane essentieel voor een goed
functionerende uitvoercontrole. De Douane dient bij de controle van uitvoeraangiften
sneller de dCSG in te schakelen als experten inzake dual-use-goederen. Voorts dient de
dCSG ook de mogelijkheid en middelen te hebben om formele inbreuken makkelijker te
sanctioneren, om op deze manier de werklast van de Douane inzake uitvoercontrole te
verlichten en beter te sensibiliseren richting de verschillende partijen over het belang
Conclusie

van de naleving van de regels inzake uitvoercontrole.

84 \ 92

1

Zanders, J.P. (1997), ‘The Destruction of Old Chemical Munitions in Belgium’, The Trench, https://www.the-trench.org/wpcontent/uploads/2018/07/CW-destruction-in-Belgium-1.pdf

2

Bureau of International Security and Non-Proliferation, Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating,
Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare (Geneva Protocol), 25 september 2002, https://20092017.state.gov/t/isn/4784.htm

3

Zanders J. P., ‘The CWC in the Context of the 1925 Geneva Debates‘, Nonproliferation Review, vol. 3, no. 3 (Spring–Summer
1996), pp. 38–45.

4

Bureau of International Security and Non-Proliferation, Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating,
Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare (Geneva Protocol), 25 september 2002, Geneva
Protocol (state.gov)

5

Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie en de aanleg van voorraden van bacteriologische (biologische) en
toxinewapens en inzake de vernietiging van deze wapens, aangenomen door de Verenigde Naties op 10 april 1972,
.Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en
inzake de vernietiging van deze wapens, aangenomen op de Conferentie van ontwapening van 3 september 1992.

6

Ali, J. (2001), ‘Chemical Weapons and the Iran-Iraq War: A Case Study in Noncompliance’, The Nonproliferation Review,
spring 2001, pp. 43-58, http://www.nonproliferation.org/wp-content/uploads/npr/81ali.pdf

7

Palmer, M. (2007). ‘The Case of Agent Orange’. Contemporary Southeast Asia, 29(1), 172-195, ; Letter dated 17 March 1988
from the Acting Permanent Representative of the Islamic Republic of Iran to the United Nations addressed to the
Secretary-General, UN document S/19639, 17 March 1988, Letter dated 88/04/13 from the Acting Permanent
Representative of the Islamic Republic of Iran to the United Nations addressed to the Secretary-General.; OPCW, First
Report by the OPCW investigation and identification team pursuant to paragraph 10 of decision c-ss-4/dec.3 “addressing
the threat from Chemical Weapons Use” ltamenah (Syrian Arab Republic) , 8 april 2020, Microsoft Word - s-18672020(e).doc (opcw.org)

8

Geis, A. & Schlag, G. (2017), ‘The Facts Cannot be Denied’: Legitimacy, War and the Use of Chemical Weapons in Syria’,
Global Discourse, p. 7; Patocka, J. (2016), Syria Conflict and Chemical Weapons: What is the Reality? Military Medical
Science Letters, 85 (1), pp. 39-43.

9

Christopher LGW, Cieslak LTJ, Pavlin JA, Eitzen EM. (1997), Biological Warfare: A Historical Perspective. JAMA.; 278(5): pp.
412–417.

10

Tucker, J. & Mahan, E. (2009), President Nixon’s Decision to Renounce the U.S. Offensive Biological Weapons Program,
Washington: National Defense University, p. 10, https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA517679.pdf

11

Leitenberg, M., Zilinskas, R. & Kuhn, J. (2012), The Soviet Biological Weapons Program. A history. Cambridge: Harvard
University Press.

12

https://www.opcw.org/about/history

13

https://www.armscontrol.org/factsheets/Chemical-Weapons-Frequently-Asked-Questions#VI

14

Artikel XXI Chemical Weapons Convention, https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/articles/article-xxientry-force

15

Artikel 5, 10°, Chemical Weapons Convention, https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/articles/article-vchemical-weapons-production-facilities

16

Artikel I, CWC.

17

https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention

18

Annex A Guidelines for Schedule of Chemicals, Convention on Chemical Weapons, pp. 49-50,
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/CWC/CWC_en.pdf

19

https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/annexes/annex-chemicals/schedule-1

20

Artikel VI.3, CWC.

21

Artikel A.1. Part 6, Regime for Schedule 1 Chemicals and Facilities Related to such Chemicals, Verification Annex to the
CWC, https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/annexes/verification-annex/part-vi-regime-schedule-1chemicals-and

22

https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/annexes/annex-chemicals/schedule-2

23

https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/annexes/annex-chemicals/schedule-3

24

https://www.opcw.org/about-us

25

Artikel XIV 2° en 3°, Biological Weapons Convention, https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/12/BWC-textEnglish-1.pdf

26

https://www.un.org/disarmament/biological-weapons/

27

Artikel 1, BTWC

28

Artikel 3, BTWC, https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/12/BWC-text-English-1.pdf

Chemische en biologische dual-use-handel en -industrie in Vlaanderen: aard, omvang en uitdagingen

Eindnoten

85 \ 92

Eindnoten
86 \ 92

29

Baum, T. & Depauw, S. (2016), Spelregels voor wapenhandel, Leuven: Acco, p. 41.

30

Baum, T. & Depauw, S. (2016), Spelregels voor wapenhandel, Leuven: Acco, p. 41.

31

https://www.dfat.gov.au/publications/minisite/theaustraliagroupnet/site/en/index.html

32

Ibid.

33

https://www.dfat.gov.au/publications/minisite/theaustraliagroupnet/site/en/dual_chemicals.html

34

https://www.dfat.gov.au/publications/minisite/theaustraliagroupnet/site/en/controllisthandbooks.html

35

Cops, D. & Gourdin, G. (2019), Vlaanderen en nucleaire non-proliferatie. Uitdagingen voor nucleaire dual use exportcontrole.
Brussel: Vlaams Vredesinstituut, p. 19.

36

Schmitt, B. (2001). A Common European Export Policy for Defence and Dual Use Items? The Institute for Security Studies &
Western European Union: Paris; Micara, A.G. (2012). Current Features of the European Union Regime for Export Control on
Dual Use Goods, Journal of Common Market Studies, 50(4), pp. 578-593. Depauw, S., & Baum, T. (2016). Spelregels voor
wapenhandel, Leuven: Acco, p. 71.

37

Bijlage IV, Dual-Use-Verordening.

38

Europese Unie, EU Strategy against Proliferation of Weapons of Mass Destruction.

39

Anthony, I. & Grip, L. (2013). Strengthening the European Union’s Future Approach to WMD Non-Proliferation. Sipri Policy
Paper 37, 1. https://www.sipri.org/publications/2013/sipri-policy-papers/strengthening-european-unions-futureapproach-wmd-non-proliferation

40

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 tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik, Publicatieblad van de
Europese Unie, L134, 29 mei 2009. (hierna ‘Dual-Use-Verordening).

41

Cops, D. & Gourdin, G. (2019), Vlaanderen en nucleaire non-proliferatie. Uitdagingen voor nucleaire dual use exportcontrole.
Brussel: Vlaams Vredesinstituut, p. 17.

42

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/11/09/new-rules-on-trade-of-dual-use-items-agreed/

43

Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot instelling van een Unieregeling
voor controle op de uitvoer, de tussenhandel, de technische bijstand, de doorvoer en de overbrenging van producten voor
tweeërlei gebruik (herschikking), Publicatieblad van de Europese Unie, L 206/1.

44

Besluit van de Vlaamse regering van 14 maart 2014 tot regeling van de uitvoer, doorvoer en overbrenging van producten
voor tweeërlei gebruik en het verlenen van technische bijstand, B.S., 2 mei 2014.

45

https://www.fdfa.be/nl/wetgeving-dual-use

46

Artikel 3, §1, Dual-Use-Verordening 428/2009.

47

Artikel 15, Dual-Use-Verordening 428/2009; Evans, S. (2014). Revising Export Control Lists, Brussel: Vlaams Vredesinstituut,
p. 8.

48

Artikel 3 en 4, §1-3, Dual-Use-Verordening.

49

Artikel 4, paragrafen 1 tot 3, Dual-Use-Verordening.

50

Artikel 4, paragraaf 4, Dual-Use-Verordening.

51

Artikel 4 5°, Dual-Use-Verordening.

52

Artikel 5, Vlaams Dual-Use-Besluit,
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2014031421

53

Baum, T. & Depauw, S. (2016), Spelregels voor wapenhandel, Leuven: Acco, p. 158.

54

Artikel 12, Vlaams Dual-Use-Besluit.

55

Cops, D. & Gourdin, G. (2019), Vlaanderen en nucleaire non-proliferatie. Uitdagingen voor nucleaire dual use exportcontrole.
Brussel: Vlaams Vredesinstituut, p. 26.

56

Artikel 1, Dual-Use-Verordening.

57

Artikel 2 §8, Dual-Use-Verordening.

58

Ibid.

59

Artikel 2, §10, Dual-Use-Verordening.

60

Bijlage IIa – IIF, Dual-Use-Verordening.

61

https://www.fdfa.be/sites/default/files/atoms/files/EU%20001_Uniale%20algemene%20uitvoervergunning.pdf

62

https://www.fdfa.eu/sites/default/files/atoms/files/EU%20004_Uniale%20algemene%20uitvoervergunning%20Nr.pdf

63

European Commissie (2018), Dual Use Trade Controls, https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-fromeu/dual-use-controls/

64

Artikel 9, §4, Dual-Use-Verordening.

65

Artikel 9 4° a), Dual-Use-Verordening.

66

Duitsland heeft meerdere nationale algemene vergunningen zoals voor computers of voor zendingen met een lage
waarde, zie Federal Office for Economic Affairs and Export Control, ,
https://www.bafa.de/EN/Foreign_Trade/Export_Control/export_control_node.html

Artikel 4 van het besluit van 14 maart 2014 van de Vlaamse Regering tot regeling van de uitvoer, doorvoer en overbrenging
van producten voor tweeërlei gebruik en het verlenen van technische bijstand (hierna ‘Vlaams Besluit Uitvoer’) en infra, pp.
31-33.

68

Artikel 4 Vlaams Besluit Uitvoer.

69

Bijlage I, Algemene Technologienoot (ATN), Dual-Use-Verordening.

70

Bijlage I, Dual-Use-Verordening.

71

Haellmigh. P, ‘The concept of European Export Controls on Technology Transfers: Risks and Strategies for International
Companies’, World Customs Journal (WCJ), Volume 13, number 1, pp. 21-29.

72

Verordening (EU) 36/2012 van de Raad van 18 januari 2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de
situatie in Syrië en tot intrekking van Verordening nr. 442/2011, Publicatieblad van de Europese Unie, L16/1, 19 januari 2012,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0036&from=EN

73

Annex IX EU Verordening 509/2012 van de raad van 15 juni 2012 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende
beperkende maatregelen tegen Syrië, Publicatieblad van de Europese Unie, L156, 16 juni 2012, https://eurlex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0509&from=EN

74

Annex IX EU Verordening 697/2013 van de raad van 22 juli 2013 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende
beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië, Publicatieblad van de Europese Unie, L198, 23 juli 2013,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0697&from=EN

75

Essenscia Vlaanderen, Chemie, kunststoffen en life sciences in Vlaanderen - Kerncijfers 2020,
https://www.essenscia.be/wp-content/uploads/2021/05/kerncijfers2020-vland.pdf

76

https://www.essenscia.be/wp-content/uploads/2019/06/Kerncijfers_2018_Vlaanderen.pdf

77

https://www.essenscia.be/wp-content/uploads/2020/06/chiffres2019-vlaanderen.pdf

78

https://www.essenscia.be/wp-content/uploads/2021/05/kerncijfers2020-vland.pdf

79

https://www.essenscia.be/kerncijfers-in-detail-ruim-een-derde-van-wat-belgie-uitvoert-zijn-chemie-en-farmaproducten/

80

EU chemicals trade surplus rose to €178 billion in 2020 - Products Eurostat News - Eurostat (europa.eu)

81

https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Production_and_international_trade_in_chemicals#ExtraEU_trade_in_chemicals_by_Member_State

82

Production and international trade in chemicals - Statistics Explained (europa.eu)

83

Haven van Antwerpen, geïntegreerde petrochemische cluster, https://www.portofantwerp.com/nl/grootstepetrochemische-cluster-europa

84

Al deze leveranciers bieden onder meer het dual-use-product dimethylamine of een product dat resistent is tegen deze
stof aan op hun website. BASF, Methyldiethanolamine,
https://products.basf.com/global/en/ci/methyldiethanolamine.html, geraadpleegd op 22 mei 2021; Ineos, Resin Selection
Guide for Chemical Resistance, https://www.ineos.com/globalassets/ineos-group/businesses/ineoscomposites/markets/corrosion/derakane-resin-selection-guide.pdf en Eastman, Dimethylamine Anhydrous (DMA),
https://www.eastman.com/Pages/ProductHome.aspx?product=71104089,

85

NAEFF, Fossiele brandstoffen, https://www.naeff.nl/nl/kunststof-encyclopedie/fossiele-grondstoffen

86

United States Energy Information Administration (2012), Crude Oil Distillation and the Definition of Refinery Capacity ,
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=6970

87

Fernelius, W.C. (1979), ‘Ethylene: The Organic Chemical Industry’s Most Important Building Block’, Journal of Chemical
Education, Volume 56, Number 6.

88

Port of Antwerp, Chemicals hub, https://www.portofantwerp.com/nl/chemicals-hub

89

Flanders bio, ‘History’, https://flanders.bio/en/history

90

Flanders bio, ‘About Flanders Bio’, https://flanders.bio/en/history

91

Flanders bio, ‘History’, https://flanders.bio/en/history

92

Vlaamse Overheid, Flanders Cleantech Biotech, https://www.ditisvlaanderen.be/nl/dit-is-vlaanderen/creatieveeconomie-nieuwe-industrie/flanders-cleantech-biotech

93

Essenscia Vlaanderen, Chemie, kunststoffen en life sciences in Vlaanderen - Kerncijfers 2020,
https://www.essenscia.be/wp-content/uploads/2021/05/kerncijfers2020-vland.pdf

94

World Customs Organization (2019), Strategic Trade Controle Enforcement (STCE) Implementation Guide, Brussels, p. 44.

95

World Customs Organization (2019), Strategic Trade Controle Enforcement (STCE) Implementation Guide, Brussels, p. 44.

96

Ibid, p. 45.

97

Ibid, p. 46.

98

Ibid.

99

Ibid.

100

World Customs Organization (2019), Strategic Trade Controle Enforcement (STCE) Implementation Guide, Brussels, p. 46.

101

Ibid.

Chemische en biologische dual-use-handel en -industrie in Vlaanderen: aard, omvang en uitdagingen

67

87 \ 92

Eindnoten
88 \ 92

102

Ibid, p. 47.

103

Brockmann, K., Bauer, S. & Boulanin, V. (2019). Bio plus X. Arms Control and the Convergence of Biology and Emerging
Technologies, Stockholm: SIPR, p. 1, BIO PLUS X: Arms Control and the Convergence of Biology and Emerging Technologies
(sipri.org)

104

Zie https://www.fdfa.be/nl/maand-en-jaarverslagen

105

Peeters, K., antwoord op schriftelijke vraag 683 d.d. 28 juni 2013 van P. Reekmans aan minister-president K. Peeters,
schriftelijke vragen antwoorden, zitting 2012-2013, Vlaams Parlement.

106

Interview vertegenwoordiger dienst Controle Strategische Goederen, 13 september 2021.

107

Bourgeois, G., antwoord op schriftelijke vraag 87 d.d. 21 november 2016 van T. Soens tot minister-president G. Bourgeois,
schriftelijke vragen en antwoorden, zitting 2016-2017, Vlaams Parlement.

108

Bourgeois, G., antwoord op schriftelijke vraag 352 d.d. 15 juni 2017 van T. Soens tot minister-president G. Bourgeois,
schriftelijke vragen en antwoorden, zitting 2016-2017, Vlaams Parlement.

109

Bourgeois, G., antwoord op schriftelijke vraag 350 d.d. 15 juni 2017 van T. Soens tot minister-president G. Bourgeois,
schriftelijke vragen en antwoorden, zitting 2016-2017, Vlaams Parlement.

110

Bourgeois, G., antwoord op schriftelijke vraag 120 d.d. 10 januari 2019 van T. Soens tot minister-president G. Bourgeois,
schriftelijke vragen en antwoorden, zitting 2018-2019, Vlaams Parlement.

111

Singh, Virendra V., et al. (2015), ‘Micromotor-Based On–Off Fluorescence Detection of Sarin and Soman Simulants’. Chemical
Communications 51.56: pp. 11190-11193.

112

ChemoGas (2014), Safety Data Sheet Dimethylamine,
https://www.chemogas.com/sites/default/files/pdfs/10909gb_CLP_II_134_ATP4_0101_dimethylamine_vloeibaar_onder_dr
uk.pdf

113

United States Government (2018), Australia Group Common Control List Handbook Volume I: Chemical Weapons-Related
Common Control Lists, p. 15.

114

Belga (2013), ‘Ontploffing in seveso-bedrijf in Gent’, 23 januari 2013, De Tijd.

115

Center for disease Control and Prevention, Facts About Tabun, https://emergency.cdc.gov/agent/tabun/basics/facts.asp,

116

United Nations, Letter dated 25 January 1999 from the Executive Chairman of the Special Commission established by the
Secretary-General pursuant to paragraph 9 (b) (i) of Security Council resolution 687 (1991), S/1999/94, 29 January 1999, §22.

117

Iran Watch, Iran Milestones 1929-2019, https://www.iranwatch.org/our-publications/weapon-program-backgroundreport/iran-chemical-milestones-1929-2019

118

United States Government (2018), Australia Group Common Control List Handbook Volume I: Chemical Weapons-Related
Common Control Lists, p. 15

119

Database European Chemicals Agency (2020), Substance Infocard - Sodium Cyanide,
https://echa.europa.eu/nl/substance-information/-/substanceinfo/100.002.773

120

Database European Chemicals Agency (2020), Sodium Cyanide, https://echa.europa.eu/nl/substance-information//substanceinfo/100.002.773

121

United States Government (2018), Australia Group Common Control List Handbook Volume I: Chemical Weapons-Related
Common Control Lists, p. 15.

122

Ashford, Robert D. (2011). Ashford's Dictionary of Industrial Chemicals). Saltash, Cornwall: Wavelength Publications. p. 842.

123

Robin Black, Chapter 1: ‘Development, Historical Use and Properties of Chemical Warfare Agents’, in Chemical Warfare
Toxicology: Volume 1: Fundamental Aspects, 2016, p. 5.

124

Bourgeois, G., antwoord op de schriftelijke vraag nr. 193 d.d. 20 maart 2018 door T. Soens tot minister-president G.
Bourgeois, Schriftelijke vragen en antwoorden, zitting 2017-2018, Vlaams Parlement,
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1392848

125

Bourgeois, G., antwoord op schriftelijke vraag 173 d.d. 5 februari 2019 van T. Soens tot minister-president G. Bourgeois,
schriftelijke vragen en antwoorden, zitting 2018-2019, Vlaams Parlement.

126

Bourgeois, G., antwoord op schriftelijke vraag 121 d.d. 10 januari 2019 van T. Soens tot minister-president G. Bourgeois,
schriftelijke vragen en antwoorden, zitting 2018-2019, Vlaams Parlement.

127

Bourgeois, G., antwoord op schriftelijke vraag 29 d.d. 19 oktober 2017 van T. Soens tot minister-president G. Bourgeois,
schriftelijke vragen en antwoorden, zitting 2017-2018, Vlaams Parlement.

128

Fiege et al. (2000), Ullmann’s Encyclopaedia of Chemical Industry, Wiley,
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/14356007#:~:text=ULLMANN%27S%20Encyclopedia%20of%20Industrial%
20Chemistry%20is%20the%20benchmark%20reference%20in,biotechnological%20products%2C%20food%20chemistry%2C%
20process

129

Pilot Plant Studies of the CO2 Capture Performance of Aqueoues MEA and Mixed MEA/MDEA Solvents at the University of
Regina CO2 Capture Technology Development Plant and the Boundary Dam CO 2 Capture Demonstration Plant. Ind. Eng.
Chem. Res. 45 (8): pp. 2414–2420.

130

Database European Chemicals Agency (2020), substance infocard – 2,2'-methyliminodiethanol,
https://echa.europa.eu/nl/substance-information/-/substanceinfo/100.002.587, geraadpleegd 6 oktober 2020.

Port of Antwerp, Geïntegreerde petrochemische cluster, https://www.portofantwerp.com/nl/grootste-petrochemischecluster-europa#cijfers,; BASF, Methyldiethanolamine, https://products.basf.com/global/en/ci/methyldiethanolamine.html,
geraadpleegd op 22 mei 2021; Dow, N-Methyldiethanolamine (MDEA), https://www.dow.com/en-us/pdp.nmethyldiethanolamine-mdea.85619z.html, en Ineos, specialty gas treating chemicals,
https://www.ineos.com/businesses/ineos-oligomers/gas-spec/

132

Worldometer, Nigeria natural gas, https://www.worldometers.info/gas/nigeria-natural-gas/

133

Bourgeois, G., antwoord op schriftelijke vraag 89 d.d. 14 december 2018 van T. Soens tot minister-president G. Bourgeois,
schriftelijke vragen en antwoorden, zitting 2018-2019, Vlaams Parlement.

134

Bourgeois, G., antwoord op schriftelijke vraag 17 d.d. 18 oktober 2018 van T. Soens tot minister-president G. Bourgeois,
schriftelijke vragen en antwoorden, zitting 2018-2019, Vlaams Parlement.

135

Bourgeois, G., antwoord op schriftelijke vraag 325 d.d. 18 juli 2018 van T. Soens tot -minister-president G. Bourgeois,
schriftelijke vragen en antwoorden, zitting 2017-2018, Vlaams Parlement.

136

Bourgeois, G., antwoord op schriftelijke vraag 33 d.d. 19 oktober 2017 van T. Soens tot minister-president G. Bourgeois,
schriftelijke vragen en antwoorden, zitting 2017-2018, Vlaams Parlement.

137

Bourgeois, G., antwoord op schriftelijke vraag 221 d.d. 10 maart 2017 van T. Soens tot minister-president G. Bourgeois,
schriftelijke vragen en antwoorden, zitting 2016-2017, Vlaams Parlement.

138

EMBO reports, The History of Biological Warfare, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1326439/,.

139

FBI, Amerithrax or Anthrax Investigation, www.fbi.gov/history/famous-cases, geraadpleegd 25 augustus 2021.

140

Pubmed, Iraq’s Biological Weapons. The Past as Future? pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9244334/

141

Hamilton, D. and Trask, M., ‘AflaPak Will Reduce Aflatoxins for Pakistan’s Maize’, Agrilink, https://agrilinks.org/post/saferfood-pakistan-through-aflatoxin-control

142

EuroBioTox, Science of Toxins, https://eurobiotox.eu/science_of_toxins/index.html

143

Cops, D. & Gourdin, G. (2019), Vlaanderen en nucleaire non-proliferatie. Uitdagingen voor nucleaire dual use exportcontrole.
Brussel: Vlaams Vredesinstituut, p. 43.; https://ec.europa.eu/jrc/en/about/jrc-site/geel

144

https://crm.jrc.ec.europa.eu/p/q/saxitoxin+/BCR-663-SAXITOXIN-IN-ACETIC-ACID/BCR-663

145

Australia Group, Common Control List Handbook, Volume II: Biological Weapons-Related Common Control Lists, pp. 155157.

146

Bwire, G. et. al., ‘Refugee Settlements and Cholera Risk in Uganda, 2016-2019’, The American Journal of Tropical Medicine
and Hygiene, https://www.ajtmh.org/view/journals/tpmd/104/4/article-p1225.xml

147

Ibid.

148

Ibid.

149

Bourgeois, G., antwoord op schriftelijke vraag 112 d.d. 7 januari 2019 van T. Soens tot minister-president G. Bourgeois,
schriftelijke vragen en antwoorden, zitting 2018-2019, Vlaams Parlement.

150

Jambon, J., antwoord op schriftelijke vraag 103 dd. 10 december 2020 van B. Rzoska tot minister-president J. Jambon,
schriftelijke vragen en antwoorden, zitting 2020-2021, Vlaams Parlement.

151

Bourgeois, G., antwoord op schriftelijke vraag 325 d.d. 18 juli 2018 van T. Soens tot -minister-president G. Bourgeois,
schriftelijke vragen en antwoorden, zitting 2017-2018, Vlaams Parlement.

152

Bourgeois, G., antwoord op schriftelijke vraag 31 d.d. 19 oktober 2017 van T. Soens tot minister-president G. Bourgeois,
schriftelijke vragen en antwoorden, zitting 2017-2018, Vlaams Parlement.

153

Bourgeois, G., antwoord op schriftelijke vraag 172 d.d. 5 februari 2019 van T. Soens tot minister-president G. Bourgeois,
schriftelijke vragen en antwoorden, zitting 2018-2019, Vlaams Parlement

154

Bourgeois, G., antwoord op schriftelijke vraag 18 d.d. 18 oktober 2018 van T. Soens tot minister-president G. Bourgeois,
schriftelijke vragen en antwoorden, zitting 2018-2019, Vlaams Parlement,
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1431477

155

Categorie 2B352 Annex 1 Dual-Use-Verordening 2021/821, p. 183.

156

Categorie 2B352 f. Annex 1 Dual-Use-Verordening 2021/821, p. 185.

157

Dräger, Hazmat and Chemical Handling, Hazmat & Chemical Handling – staying safe in the workplace | Draeger

158

Departement Buitenlandse Zaken, Dienst Controle Strategische Goederen, Controle op de Handel in Dual-use-Items, Gids
voor Vlaamse hoger onderwijs instellingen en strategische onderzoeksinstellingen, 30 september 2017.

159

Robert Koch Institut, Dual Use Potential of Life Sciences Research – Code of Conduct,
https://www.rki.de/EN/Content/Institute/Dual_Use/code_of_conduct.html

160

Trager, R., Princeton fined for export violations involving controlled pathogens, Chemistry World, 1 March 2021; Bureau of
Industry and Security, Princeton University Resolves Allegations of Export Law Violations with Administrative Settlement,
https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/2716-princeton-university-pressrelease-final-updated-2021-02-02/file, geraadpleegd op 10 juli 2021.

161

Bourgeois, G., antwoord op schriftelijke vraag 110 d.d. 7 januari 2019 van T. Soens tot minister-president G. Bourgeois,
schriftelijke vragen en antwoorden, zitting 2018-2019, Vlaams Parlement en Bourgeois, G., antwoord op schriftelijke vraag
114 d.d. 22 januari 2018 van T. Soens tot minister-president G. Bourgeois, schriftelijke vragen en antwoorden, zitting 20172018, Vlaams Parlement.

Chemische en biologische dual-use-handel en -industrie in Vlaanderen: aard, omvang en uitdagingen

131

89 \ 92

Eindnoten
90 \ 92

162

Bourgeois, G., antwoord op schriftelijke vraag 350 d.d. 15 juni 2017 van T. Soens tot minister-president G. Bourgeois,
schriftelijke vragen en antwoorden, zitting 2016-2017, Vlaams Parlement.

163

Verordening 267/2012 van de Raad van 23 maart 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en tot
intrekking van Verordening (EU) nr. 961/2010, Publicatieblad van de Europese Unie, L88, 24 maart 2012 en Bijlage 1a
Verordening 36/2012 van de Raad van 18 januari 2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in
Syrië en tot intrekking van Verordening 442/2011, Publicatieblad van de Europese Unie, L16, 19 januari 2012.

164

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0697&from=EN

165

Clerix, K. (2018), ‘De zaak-isopropanol: ook Nederlands parket vervolgt export van chemicaliën naar Syrië’, Knack.

166

Wilson, D.R., (2020), ‘26 Uses for Rubbing Alcohol, Plus What You Shouldn’t Use It for’, Healthline, 17 september 2020,
https://www.healthline.com/nutrition/what-is-sorbitol

167

Pubchem, Acetone, https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Acetone

168

Bijzonder Strafrecht (2020), Rotterdams bedrijf wordt vervolgd wegens export van chemicaliën aan Syrië, 29 juni 2020,
https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/rotterdams-bedrijf-wordt-vervolgd-wegens-export-van-chemicalin-aan-syri,.

169

Conflict Armement Research, Diversion Digest – Issue 3, 3 December 2020, CAR London, 2020, p. 14-16.

170

Panoff, L. (2020), What is Sorbitol? Benefits, Uses, Side Effects, and More, Healthline, 25 september 2020,
https://www.healthline.com/nutrition/what-is-sorbitol

171

Conflict Armement Research (2016), Tracing the Supply of Components Used in Islamic Stade IED, CAR London, 2016, p. 16.

172

Kerstens, B. (2020), ‘Hebben we in Nederland grote hoeveelheden ammoniumnitraat?’, Het Parool, 5 augustus 2020.

173

Ibid. p. 8.

174

WebMD, Hydrogen Peroxide Solution, https://www.webmd.com/drugs/2/drug-76035/hydrogen-peroxide/details

175

The Associated Press (2009), ‘Tiny, Cheap, Deadly: Hydrogen Peroxide Bombs’, NBC News, 23 september 2009.

176

Conflict Armement Research (2016), Tracing the Supply of Components Used in Islamic Stade IED, CAR London, 2016, p. 18.

177

Ibid.

178

Ibid.

179

Cops, D. & Gourdin, G. (2019), Vlaanderen en nucleaire non-proliferatie. Uitdagingen voor nucleaire dual use exportcontrole.
Brussel: Vlaams Vredesinstituut, p. 54 e.v.

180

Essencia, Kerncijfers in detail: innovatie als motor van vooruitgang, https://www.essenscia.be/kerncijfers-in-detailinnovatie-als-motor-van-vooruitgang/

181

Interview vertegenwoordigers Essenscia, 27 november 2020.

182

Er is geen rapportage of documentatie van deze uitwisselingen tussen de douane en de gewestelijke controle instanties
inzake uitvoercontrole, Interview vertegenwoordigers dienst Controle Strategische Goederen, 28 april 2021.

183

Interview vertegenwoordigers Essenscia, 27 november 2020.

184

Interview vertegenwoordigers Dienst Controle Strategische Goederen, 28 april 2021.

185

Interview vertegenwoordiger Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, 1 december 2020.

186

Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en
conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr.
305/2011.

187

Interview vertegenwoordigers dienst Controle Strategische Goederen, 28 april 2021.

188

Handboek TARBEL – Deel 1 inleiding,
https://eservices.minfin.fgov.be/extTariffBrowser/resourceHomePage.xhtml?parentID=1001&fileID=index%27NL%27.htm&l
=214&lang=NL&date=

189

Departement Kanselarij & Buitenlandse Zaken, Vrede en Veiligheid, Niet vergunningsplichtige goederen,
https://www.fdfa.be/nl/vrijgave-niet-vergunningsplichtige-goederen

190

Cops, D. & Gourdin, G. (2019), Vlaanderen en nucleaire non-proliferatie. Uitdagingen voor nucleaire dual use exportcontrole.
Brussel: Vlaams Vredesinstituut, p. 35.

191

Interview vertegenwoordigers dienst Controle Strategische Goederen, 28 april 2021.

192

Tarbel, Tariefbrowser, https://eservices.minfin.fgov.be/extTariffBrowser/Browser?lang=NL&date=20210827

193

FOD Financiën – Douane en Accijnzen, Report of the Customs 2020 “Tariff Classification Seminar”, p. 5, 10 en 11,
https://finances.belgium.be/sites/default/files/Customs/EN/PDF/Actualiteit/Report%20of%20the%20tariff%20classificat
ion%20seminar.pdf

194

Clerix, K. (2019), ‘Zaak-isopropanol: veroordeelde bedrijven gaan in beroep’, https://www.knack.be/nieuws/belgie/zaakisopropanol-veroordeelde-bedrijven-gaan-in-beroep/article-normal-1427145.html; Clerix, K. (2019), ‘De zaak-isopropanol:
audit hekelt falende douanecontrole’, https://www.knack.be/nieuws/belgie/de-zaak-isopropanol-audit-hekelt-falendedouanecontrole/article-normal-1422901.html ; Bourgeois, G., antwoord op de schriftelijke vraag nr. 179 d.d. 11 februari 2019
door T. Soens tot minister-president G. Bourgeois, Schriftelijke vragen en antwoorden, zitting 2018-2019, Vlaams Parlement.

195

Cass. 10 november 2020, AR P.20.0759.N.

196

Infra.

197

Artikel 1 en bijlage III van de Verordening (EU) nr. 509/2012 van de Raad van 15 juni 2012 tot wijziging van Verordening (EU)
nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië, Publicatieblad van de Europese Unie, L156/10, 16 juni 2012.

198

Clerix, K. (2019), ‘Gerecht vraagt gevangenisstraffen in isopropanol-case’, Knack,
https://www.knack.be/nieuws/belgie/gerecht-vraagt-gevangenisstraffen-in-isopropanol-case/article-longread1412967.html.

199

GVA. (2020), Bedrijven ook in beroep veroordeeld voor export chemicaliën naar Syrië zonder vergunning,
https://www.gva.be/cnt/dmf20200619_04995738 en Clerix, K. (2019), Zaak-isopropanol: veroordeelde bedrijven gaan in
beroep, https://www.knack.be/nieuws/belgie/zaak-isopropanol-veroordeelde-bedrijven-gaan-in-beroep/article-normal1427145.html.

200

Cass. 10 november 2020, AR P.20.0759.N.

201

Infra.

202

Artikel 1 §3 van het Koninklijk besluit van 30 december 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van goederen en de
daaraan verbonden technologie.

203

Decreet betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik
dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie (citeeropschrift:
"Wapenhandeldecreet"), B.S., 15 juni 2012.
Interview vertegenwoordigers dienst Controle Strategische Goederen, 28 april 2021.

205

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/exportcontrole-strategischegoederen/documenten/rapporten/2016/10/01/overzicht-dual-use-vergunningen

206

Rijksoverheid, Maandelijkse rapportage uitvoer dual-use-goederen,
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/10/01/overzicht-dual-usevergunningen/Cumulatief-overzicht-du-vergunningen-2004-juli-2021.csv

207

Procurement Networks behind Islamic State Improvised Weapon Programmes, Conflict Armament Research, December
2020, https://www.conflictarm.com/reports/procurement-networks-behind-islamic-state-improvised-weaponprogrammes/

208

Departement Kanselarij & Buitenlandse zaken, Controle Strategische goederen, Dual Use – Wijziging douane aangifte
codes voor vak 44 in het Enig document (SAD), https://www.fdfa.be/nl/dual-use-wijziging-douane-aangifte-codes-voorvak-44-in-het-enig-document-sad

209

Artikel 26 2. Verordening 2021/821 van 20 mei 2021 tot instelling van een Unieregeling voor controle op de uitvoer, de
tussenhandel, de technische bijstand, de doorvoer en de overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik,
Publicatieblad van de Europese Unie, L206, 11 juni 2021, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0821&qid=1636534116233&from=en

210

Overweging 34 Verordening 2021/821, p. 5,

211

Interview vertegenwoordigers Essenscia, 27 november 2020.

212

Interview vertegenwoordiger farmaceutisch bedrijf, 3 mei 2021.

213

Departement Kanselarij & Buitenlandse Zaken, Vrede en Veiligheid, Informatiefiche 3 voor logistieke dienstverleners:
goederen, https://www.fdfa.be/sites/default/files/atoms/files/Infofiche%203%20Goederen.pdf

214

Interview vertegenwoordiger Universiteit, 6 mei 2021.

215

United States Department of Commerce Bureau of Industry and Security, Order relating to Princeton University,
https://efoia.bis.doc.gov/index.php/documents/export-violations/export-violations-2021/1287-e2642/file

216

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Bouwen aan biosecurity – Beoordelen van dual-use-onderzoek,
november 2013, https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/bouwen-aan-biosecurity/

217

Europese Commissie, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch
en Sociaal Comité: een actieplan om de douane-unie op een hoger plan te brengen,
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/customs-action-plan-2020_nl.pdf, geraadpleegd op 20 april
2021.

218

FOD Financiën – Douane en Accijnzen, Aanvraagformulieren, AEO,
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/aeo/aanvraagformulieren

219

Departement Kanselarij & Buitenlandse Zaken, Vrede en Veiligheid, Controle Strategische goederen, Compliance,
https://www.fdfa.be/nl/icp-en-aeo

220

Aanbeveling (EU) 2019/1318 Van de Commissie van 30 juli 2019 inzake interne nalevingsprogramma’s voor controles op
handel in producten voor tweeërlei gebruik uit hoofde van Verordening (EG) nr. 428/2009.

221

Procurement Networks behind Islamic State Improvised Weapon Programmes, Conflict Armament Research, December
2020, https://www.conflictarm.com/reports/procurement-networks-behind-islamic-state-improvised-weaponprogrammes/

222

Overwegingen 3 en 6, aanbeveling (EU) 2019/1318 van de Commissie van 30 juli 2019 inzake interne nalevingsprogramma's
voor controles op de handel in producten voor tweeërlei, Publicatieblad van de Europese Unie, L205/15, 5 august 2019.

223

Rijksoverheid, Wat is een internal compliance programme (ICP) en wanneer heb ik dat nodig?,
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/exportcontrole-strategische-goederen/vraag-en-antwoord/wat-is-een-icp,
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Globale vergunning, https://www.fdfa.be/nl/vrede-veiligheid/controle-

Chemische en biologische dual-use-handel en -industrie in Vlaanderen: aard, omvang en uitdagingen

204

91 \ 92

Eindnoten

strategische-goederen/dual-use-algemeen/uitvoer-dual-use-goederen/globale-vergunning, Federal Office for Economic
Affaris and Export Control (BAFA), Internal Compliance Programmes – ICP, Druckhaus Berlin-Mitte GmbH, March 2018,
division 223/224, en Ministry of the Economy, Internal Compliance Program (ICP) - Guidelines for Luxembourg exporters,
https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-pdf/oceit/programme-interne-conformite/oceit-icp-brochure-en.pdf

92 \ 92

224

Federal Office for Economic Affaris and Export Control (BAFA), Internal Compliance Programmes – ICP, Druckhaus BerlinMitte GmbH, March 2018, division 223/224.

225

dCSG, Internal Compliance Program, ICP brochure digitaal_1.pdf (fdfa.be).

226

Artikel 12 §2 Verordening 428/2009.

227

Artikel 12 §4 3° Verordening 2021/821.

228

Departement Kanselarij & Buitenlandse Zaken, Vrede en Veiligheid, Controle Strategische goederen, Compliance,
https://www.fdfa.be/nl/vrede-veiligheid/controle-strategische-goederen/internal-compliance-programme

229

Essenscia, Memorandum van essenscia voor de regionale, federale en Europese verkiezingen 2019, pagina 13,
https://www.essenscia.be/wp-content/uploads/2019/05/Memorandum_essenscia_2019_NL-min.pdf

230

Departement Kanselarij & Buitenlandse Zaken, Vrede en Veiligheid, Controle Strategische goederen, Compliance richtlijnen
voor kennisinstellingen, https://www.fdfa.be/nl/vrede-veiligheid/controle-strategische-goederen/internal-complianceprogramme/compliance-richtlijnen-voor-kennisinstellingen

231

https://www.opcw.org/about/subsidiary-bodies/advisory-board-education-and-outreach

232

Bourgeois, G., antwoord op de schriftelijke vraag nr. 173 d.d. 5 februari 2019 door T. Soens tot minister-president G.
Bourgeois, Schriftelijke vragen en antwoorden, zitting 2018-2019, Vlaams Parlement en Bourgeois, G., antwoord op de
schriftelijke vraag nr. 121 d.d. 10 januari 2019 door T. Soens tot minister-president G. Bourgeois, Schriftelijke vragen en
antwoorden, zitting 2018-2019, Vlaams Parlement; Bourgeois, G., antwoord op de schriftelijke vraag nr. 197 d.d. 20 maart
2018 door T. Soens tot minister-president G. Bourgeois, Schriftelijke vragen en antwoorden, zitting 2017-2018, Vlaams
Parlement.

www.vlaamsvredesinstituut.eu
Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut
voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement

