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Aansluitend op het onderzoek naar de biologische en chemisch dual use sector 
in Vlaanderen, wijst het Vlaams Vredesinstituut op de volgende vaststellingen: 
  

• In februari 2019 werden drie Vlaamse bedrijven veroordeeld voor de 
doelbewuste illegale export van chemicaliën – meer bepaald 219 ton aceton, 
77 ton methanol, 22 ton dichloormethaan en 168 ton isopropanol - naar 
Syrië. Uitvoer van deze stoffen naar dit land staat sinds 2013 onder controle, 
nadat bewijzen opdoken dat het Syrische regime veelvuldig chemische 
wapens ingezet heeft tegen de eigen bevolking. Deze veroordeling toont aan 
dat er een reeël risico is dat Vlaamse dual use producten gebruikt worden 
voor de ontwikkeling en productie van chemische wapens. In november 2020 
verbrak het Hof van Cassatie1 echter de veroordeling van de drie bedrijven. De 
bedrijven werden tot op heden niet gestraft omdat het juridische kluwen van 
doorverwijzingen in de regelgeving problematisch bleek.  Een nieuw, 
juridisch sluitend handhavings- en sanctioneringssysteem is dus dringend 
nodig maar ontbreekt nog steeds.  

• Aangezien dual use producten vrijwel steeds bestemd zijn voor een legitiem 
civiel gebruik, verschilt het controlesysteem voor de buitenlandse handel in 
dual use producten sterk van het controlesysteem voor de buitenlandse 
handel in conventionele militaire goederen.  

• België is de op twee na grootste EU-exporteur van chemische producten naar 
niet-EU landen, na Duitsland en Ierland. Het grootste gedeelte van deze 
Belgische export wordt vanuit Vlaanderen gerealiseerd. 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 jaarlijks 
gemiddeld met bijna 4% toe. 

• De Vlaamse biologische en chemische dual use sector is een volledig 
ecosysteem met producenten en verdelers van chemische producten, 
producenten van biologische en chemische apparatuur, actoren 
gespecialiseerd in het transport van chemische producten, en instellingen 
voor wetenschappelijk onderzoek naar chemische en biologische 
toepassingen. De sector kent een grote verscheidenheid aan actoren: grote 
multinationals, KMO’s, start-ups en spin-offs, universitaire 
onderzoeksgroepen en andere onderzoeksinstellingen, en logistieke actoren 

 
Op basis van het onderzoek naar de biologische en chemisch dual use sector in 
Vlaanderen adviseert het Vlaams Vredesinstituut om: 
 

• Een eigen Vlaamse handhavingscapaciteit met administratieve 
sanctiemogelijkheid uit te bouwen en hiertoe een eigen dual use decreet aan 
te nemen 
 

• Te voorzien in een adequaat personeelskader voor de dienst Controle 
Strategische Goederen (dCSG) zodat deze dienst over voldoende capaciteit 
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beschikt om haar taken inzake dual use controle op een goede manier te 
kunnen uitvoeren.   
 

• In te zetten op een betere samenwerking met andere federale 
overheidsdiensten:  

o door een Samenwerkingsakkoord met de douane te ontwikkelen met 
het oog op betere samenwerking, afstemming en informatie-
uitwisseling;  

o door de samenwerking met veiligheids- en inlichtingendiensten en 
opsporings- en vervolgingsdiensten uit te werken en te formaliseren. 

 
• Op interfederaal niveau zo snel mogelijk met de andere betrokken actoren te 

komen tot een identificatie van de bestaande juridische lacunes inzake de 
sanctionering van inbreuken op de diverse instrumenten voor exportcontrole 
en passende maatregelen te nemen om deze lacunes weg te werken 
 

• De publieke rapportage over de vergunningspraktijk voor de uitvoer van 
(chemische en biologische) dual-use goederen te verbeteren: 

o De bestaande Vlaamse rapportagepraktijk verder uit te bouwen en aan 
te passen;  

o De nieuwe verplichtingen op het vlak van publieke rapportage in de 
EU Dual use Verordening aan te grijpen om te pleiten voor een zo 
volledig mogelijke rapportage, waarbij de Vlaamse praktijk van 
maandelijkse verslagen met de uitgereikte en geweigerde dual-use 
vergunningen als voorbeeld kan dienen. 
 

• Met het oog op een betere bewustwording bij de verschillende betrokken 
actoren in Vlaanderen over de proliferatierisico’s verbonden aan hun 
activiteiten: 

o Blijvend in te zetten op actieve outreach naar de verschillende 
betrokken actoren, telkens met aandacht voor de eigenheden van deze 
actoren: de producenten, de logistieke sector en de 
onderzoeksinstellingen;  

o Interne compliance processen te versterken en uit te werken, met 
opnieuw aandacht voor de eigenheid van de verschillende actoren en 
sectoren. 
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1 Introductie 

 
In februari 2019 werden drie Vlaamse bedrijven veroordeeld voor de doelbewuste illegale 
uitvoer van verschillende chemische stoffen vanuit Vlaanderen naar Syrië. Tussen mei 
2014 en december 2016 voerden deze bedrijven ongeveer 24 zendingen chemicaliën uit 
naar Syrië. In het totaal ging het om 219 ton aceton, 77 ton methanol, 22 ton 
dichloormethaan en 168 ton isopropanol. Het Syrische regime had de jaren voordien 
tijdens de burgeroorlog verschillende aanvallen met chemische wapens uitgevoerd. Om 
die reden was en is de uitvoer van deze producten via de Europese Syrië-Verordening uit 
2012 verboden.2 Isopropanol wordt vooral gebruikt als oplosmiddel in de verf- en 
vernisindustrie, als ontsmettingsmiddel in de gezondheidszorg of als koelmiddel. Het kan 
echter ook  worden gebruikt bij de productie van saringas, een uitermate giftig 
zenuwagens. Een fact-finding missie van de Organisatie voor het Verbod op Chemische 
Wapens (OPCW) in juni 2018 bevestigde dat saringas zeer waarschijnlijk gebruikt was als 
chemisch wapen in Syrië in maart 2017.3  
 
Dual use goederen zijn goederen die in de praktijk vooral civiele toepassingen kennen en 
tussen civiele actoren worden verhandeld, maar die ook kunnen worden gebruikt voor de 
ontwikkeling, de productie, de opslag, het vervoer en het gebruik van chemische, 
biologische of nucleaire wapens. Om de ongewenste profileratie van dergelijke wapens te 
voorkomen, is een goed controlesysteem op dual use goederen dus noodzakelijk. Sinds 
augustus 2003 is de Vlaamse overheid bevoegd voor de controle op de buitenlandse handel 
in deze goederen.   
 
In 2019 publiceerde het Vredesinstituut reeds een onderzoeksrapport en een adviesnota 
over de nucleaire dual use sector in Vlaanderen en het controlesysteem op de buitenlandse 
handel in dergelijke goederen.4 Verschillende van de aanbevelingen in deze adviesnota 
zullen daarom gelijkaardig zijn aan, of voortbouwen op de adviezen vermeld in deze 
eerdere adviesnota uit 2019. Tegelijkertijd maakt de evolutie van deze industrie het 
noodzakelijk om kort op de bal te spelen. De chemische en biologische industrie 
vertegenwoordigt immers een veel groter aandeel in de Vlaamse industrie en export. Daar 
waar de nucleaire industrie enigszins tanende is, is de chemische en biologische industrie 
een zeer belangrijke poot van de Vlaamse economie. Dit verschil zal in de toekomst enkel 
toenemen. Bovendien is er bij chemische en biologische bedrijven en 
onderzoeksinstellingen minder aandacht voor exportcontrole dan bij de traditioneel veel 
zwaarder gereglementeerde nucleaire industrie. Het overgrote deel van de chemische en 
biologische goederen en uitvoerstromen is niet aan controle onderhevig en het is dan ook 
een blijvende uitdaging die stromen en goederen te vinden die wél aandacht vereisen. 

2 De biologische en chemische dual use sector in 
Vlaanderen 

 
Volgens Essenscia, de koepelorganisatie van de chemische industrie en de life sciences in 
Vlaanderen, is de chemische en biologische industrie met een aandeel van 33% een van 
de belangrijkste exportsectoren voor Vlaanderen. Met 2,6 miljard euro aan uitgaven voor 
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onderzoek en ontwikkeling is deze sector ook goed voor meer dan de helft van alle 
industriële uitgaven in onderzoek en ontwikkeling in Vlaanderen. Bijkomend zou deze 
sector in Vlaanderen directe tewerkstelling verschaffen aan meer dan 63.000 mensen en 
indirect aan meer dan 210.000 mensen.5 Op zijn minst tonen deze cijfers het grote 
economische gewicht en belang van deze sector aan in Vlaanderen. Tegelijkertijd maakt 
dit Vlaamse bedrijven, producten en expertise over de hele wereld interessant voor landen 
en organisaties die illegaal chemische wapens willen produceren.  
 
België is de op twee na grootste EU-exporteur van chemische producten naar niet-EU 
landen, na Duitsland en Ierland.6 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.a Slechts een fractie van deze 
handel heeft betrekking op vergunningsplichtige dual use goederen, tussen 2007 en 2020 
reikte de Vlaamse overheid in totaal meer dan 1.000 (individuele en globale) 
vergunningenb uit voor de buitenlandse handel in chemische en biologische dual use 
goederen voor een gezamenlijke waarde van meer dan 1,2 miljard euro.  
 
Chemische en giftige chemische stoffen vertegenwoordigen ongeveer de helft van de 
totale vergunde uitvoer van chemische en biologische dual use goederen vanuit 
Vlaanderen. Vooral de uitvoer van chemische stoffen als dimethylamine, natriumcyanide 
en methyldiethanolamine hebben een groot aandeel in die Vlaamse handel. Deze 
transacties zijn vaak bestemd enerzijds voor landen in Afrika (Ghana, Ivoorkust, Congo) 
voor de sterk ontwikkelde mijnindustrie en anderzijds voor landen met grote 
aardgasreserves (Nigeria en Iran). Daarnaast blijkt uit verschillende parlementaire 
documenten een grote verscheidenheid aan civiele toepassingen van deze producten. 
Biologische stoffen werden, in vergelijking met chemische stoffen, veel minder frequent 
uitgevoerd in die periode. Het veel beperktere civiele gebruik van dergelijke stoffen, in 
essentie enkel in het kader van onderzoek, is hiervoor een belangrijke verklaring. 
 
Naast de uitvoer van biologische en chemische stoffen, kent de Vlaamse industrie ook 
diverse producenten van apparatuur en materialen die potentieel gebruikt kunnen 
worden voor de productie, ontwikkeling, of opslag van biologische of chemische wapens, 
zoals reactoren of opslagtanks. Opnieuw betreft het vooral globale en individuele 
vergunningen voor de uitvoer van (onderdelen voor) chemische productie-installaties en 
productieapparatuur (ongeveer 60 miljoen euro tussen 2007 en 2020). Ook uitrustingen 
voor biologische vervaardiging en verwerking – vooral fermentoren voor de kweek van 
biologische stoffen - werden in die periode uitgevoerd voor een totale waarde van 10 
miljoen euro. 
 
 
 
 
 

–––– 
a   Deze cijfers omvatten wel een brede groep van producten, met niet enkel chemische stoffen en materialen, maar ook 

medische en farmaceutische producten, plastics in primaire en verwerkte vorm, meststoffen, essentiële oliën,  
b  Een globale vergunning laat toe om voor de geldigheidsduur van de vergunning een onbepaalde hoeveelheid van bepaalde 

dual-use goederen  uit te voeren  naar meerdere bepaalde bestemmelingen in één of meerdere landen buiten de EU. Een 
individuele vergunning laat toe om een bepaalde hoeveelheid van bepaalde dual-use goederen uit te voeren naar naar één 
bepaalde bestemmeling in één bepaald lland. 
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3 Aanbevelingen voor een efficiënte en effectieve 
controle op de buitenlandse handel in biologische 
en chemische dual use goederen 

 
 
Achtereenvolgens schuift het Vredesinstituut in deze adviesnota de volgende 
aanbevelingen naar voor: (1) blijvend inzetten op bewustwording over de verplichtingen 
inzake exportcontrole en over proliferatierisico’s bij de verschillende actoren: bedrijven, 
de logistieke sector en onderzoeksinstellingen; (2) verdere stappen zetten om het 
handhavings- en sanctiesysteem beter vorm te geven; en (3) de transparantie over de 
buitenlandse handel in (chemische en biologische) dual use goederen te verbeteren.   
 

3.1 Een blijvende inzet op outreach naar bedrijven en 
onderzoeksinstellingen 

 
Bewustwording van de regels leidt tot een vlotter verloop van uitvoercontroles waarbij de 
controleautoriteiten hun interventie kunnen beperken tot de verdachte situaties. Door de 
juiste prioriteiten te stellen gaan bedrijven de nodige middelen voorzien om naleving van 
de regels in het kader van uitvoercontroles te garanderen, wat op zijn beurt de 
vertrouwensband en samenwerking tussen deze betrouwbare spelers enerzijds en de 
controleautoriteiten anderzijds zal bevorderen. Controleautoriteiten spelen een 
belangrijke rol in het communiceren van de regels naar bedrijven toe. Een 
vertrouwensband tussen controleautoriteiten en industrie is hierbij belangrijk om vanuit 
een samenwerkingsmodel het bewustzijn te kunnen vergroten over mogelijke 
proliferatierisico’s en goede afspraken te bekomen. 
  
Verschillende actoren betrokken in de ontwikkeling, productie en handel in deze goederen 
kampen met specifieke uitdagingen. Het gaat dan niet enkel om de producerende en 
exporterende bedrijven, maar ook om de logistieke dienstverleners die instaan voor het 
transport van de goederen. Ook zij hebben bepaalde verplichtingen inzake exportcontrole 
en kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor inbreuken op deze wetgeving. De 
derde belangrijke actor zijn de onderzoeksinstellingen. De voorbije jaren werden zeer 
weinig vergunningen uitgereikt voor technologietransfers vanuit Vlaanderen. Tussen 
2007 en 2020 ging het over drie vergunningen. Tegelijkertijd tonen diverse buitenlandse 
voorbeelden dat onderzoeksinstellingen en individuele onderzoekers wel effectief 
vervolgd en veroordeeld kunnen worden voor inbreuken op de exportcontrolewetgeving. 
Ook de nieuwe Dual Use Verordening legt een grotere nadruk op de rol van 
wetenschappelijk onderzoek in de proliferatie van massavernietigingswapens. Volgens de 
nieuwe Verordening moeten “[d]e lidstaten en de Commissie, waar nodig, het bewustzijn van 
de academische en onderzoeksgemeenschap vergroten en hun op maat gesneden richtsnoeren 
geven om die verschillende uitdagingen aan te pakken”. De Vlaamse Interuniversitaire Raad 
(VLIR) is sinds kort meer bewust van deze problematiek en heeft in samenwerking met 
de dCSG een outreachprogramma ontwikkeld richting universiteiten en andere Vlaamse 
onderzoeksinstellingen. 
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Op basis van deze analyse adviseert het Vlaams Vredesinstituut de Vlaamse overheid om: 
 

• Blijvend in te zetten op een structureel outreachbeleid naar de diverse actoren, en 
daarbij niet enkel oog te hebben voor de producenten van chemische en biologische 
dual use goederen, maar zeker ook voor de specifieke rol en verantwoordelijkheden 
voor de logistieke actoren en voor de onderzoeksinstellingen   
 

• Te voorzien in een adequaat personeelskader voor de dCSG zodat deze dienst over 
voldoende personeelsmatige capaciteit beschikt om deze taken op een goede 
manier te kunnen uitvoeren.   

 
• Informatie-uitwisseling tussen bedrijven en logistieke dienstverleners te 

verbeteren in functie van de identificatie van vergunningsplichtige transacties. 
Ook deze tweede groep van actoren kan juridisch verantwoordelijk worden 
gehouden en heeft er dus alle belang bij om steeds compliant te zijn.  

 
 

3.2 Een verder uitgewerkt controlesysteem 

 
De vastgestelde illegale export van verboden chemische stoffen naar Syrië door Vlaamse 
bedrijven en de recente verbreking van deze veroordeling door het Hof van Cassatie 
(waardoor deze bedrijven tot op heden niet bestraft werden voor deze feiten) illustreert 
dat er diverse uitdagingen bestaan op het vlak van handhaving en sanctionering van 
inbreuken op de geldende dual use exportcontrolewetgeving in Vlaanderen en België.  
 
Om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden, zijn diverse maatregelen nodig. Deze 
maatregelen dienen enerzijds om te voorkomen dat de illegale export van dual use 
goederen nog kan gebeuren, en anderzijds om ervoor te zorgen dat plegers van inbreuken 
op de geldende exportcontrolewetgeving ook effectief gesanctioneerd worden. Concreet 
dient werk te worden gemaakt van een adequaat en goed uitgebouwd handhavings- en 
sanctiebeleid. Gezien de bevoegdheidsverdeling in België zijn goede en formele afspraken 
voor samenwerking en informatie-uitwisseling op interfederaal niveau cruciaal. Enkel zo 
kunnen goederenstromen in dual use goederen succesvol worden gecontroleerd, kan 
illegale export zoveel mogelijk worden voorkomen en kunnen inbreuken effectief 
opgespoord en bestraft worden. 
 

3.2.1 Een adequaat handhavings- en sanctiebeleid 

 
Op het vlak van handhaving en sanctionering is er sprake van een zeer complex juridisch 
kader. De bevoegdheid om vergunningen voor de uitvoer van dual-use goederen af te 
leveren ligt exclusief bij de gewestelijke overheden, maar de vervolging en bestraffing van 
inbreuken op deze vergunningsplicht kan enkel gebeuren op basis van douanewetgeving 
en dus door douanediensten of het parket. De Vlaamse overheid heeft geen bevoegdheid 
op het vlak van handhaving en sanctionering.  
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De kwalijke gevolgen van deze juridische complexiteit bleken dus zeer duidelijk in het 
recente arrest van het Hof van Cassatie met betrekking tot de Syrië-casus. De opgelegde 
straffen voor de betrokken bedrijven werden vernietigd door een gebrekkige juridische 
basis, mede het resultaat van het kluwen aan juridische doorverwijzingen voor de 
strafrechtelijke vervolging van inbreuken op de vergunningsplicht bij Europese 
sanctiemaatregelen. Wat de verbreking nog betreurenswaardiger maakt is dat in deze zaak 
weinig twijfel lijkt te bestaan over de aard van de inbreuk. Het betrof geen vergissing of 
nalatigheid, de illegale doorvoer was doelbewust. Om gelijkaardige situaties – waarbij 
illegale export van biologische, chemische of andere dual use goederen niet kan worden 
vervolgd - in de toekomst te vermijden is het dringend nodig om juridische lacunes weg 
te werken.  
 
 
Op basis van deze analyse adviseert het Vlaams Vredesinstituut daarom om: 
 
 

• Op Vlaams niveau voor bepaalde inbreuken werk te maken van een eigen 
administratieve sanctiemogelijkheid op de geldende exportcontrolewetgeving. Dat 
kan zorgen voor een snellere en effectievere opvolging in geval van niet-naleving. 
Hiervoor is wel een Vlaamse decretale basis nodig, aangezien strafrechtelijke 
handhaving en sanctionering momenteel enkel kan via de federale 
douanewetgeving. Een snellere opvolging van inbreuken kan er eveneens toe leiden 
dat actoren betrokken bij de uitvoer zich sneller bewust worden van de gevolgen van 
de overtreding wat naleving van de regels inzake uitvoercontrole kan te bevorderen. 
Bij de uitwerking van het decretale kader is de betrokkenheid van de verschillende 
belanghebbenden, waaronder het Vlaams parlement, een noodzaak. 
 

• Op interfederaal niveau zo snel mogelijk met de andere betrokken overheidsdiensten 
en overheidsniveaus, meer bepaald de FOD Economie en de FOD Financiën, te komen 
tot een identificatie van de bestaande juridische lacunes inzake de sanctionering 
van inbreuken op de diverse instrumenten voor exportcontrole (Dual Use 
Verordening en sanctieregimes) en passende maatregelen te nemen om deze 
lacunes weg te werken.  

 

3.2.2 Interfederale afspraken en samenwerkingsakkoorden 

 
Bovenstaande analyse maakt bovendien duidelijk dat de Vlaamse overheid deze controle 
niet volledig autonoom kan uitvoeren. De Belgische staatsstructuur en de verdeling van 
de verschillende bevoegdheden over diverse overheidsdiensten en -niveaus betekent dat 
goede afspraken tussen de gewestelijke en federale overheden noodzakelijk zijn. Een 
controlesysteem behelst meer dan een vergunningssysteem. De staatskundige organisatie 
van België heeft als gevolg dat de bevoegdheden verdeeld zijn over verschillende 
beleidsniveaus, wat samenwerking en informatie-uitwisseling bemoeilijkt. Ondanks 
bestaande informele praktijken van samenwerking en informatiedeling, leidt het gebrek 
aan degelijke formele afsprakenkaders tot minder snelle en goede controle. De 
verschillende betrokken overheidsdiensten fungeren de facto als eilanden, die slechts 
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gebrekkig met elkaar verbonden zijn. Een omvattende controlebenadering, nodig om te 
vermijden dat Vlaamse chemische en biologische goederen worden ingezet in chemische 
en biologische wapens, ontbreekt momenteel. 
 
Het Vlaams Vredesinstituut adviseert de verschillende bevoegde overheidsdiensten en 
overheidsniveaus, zowel gewestelijk als federaal daarom om: 

 
• Dringend werk te maken van goede afspraken tussen de verschillende betrokken 

autoriteiten – inlichtingen- en veiligheidsdiensten, douane, politiediensten, 
parket – om tot een goed uitgebouwd en goed functionerend controlesysteem te 
komen.  

• Met de Belgische douane, die instaat voor de fysieke controle op 
goederenstromen, is er nood aan een samenwerkingsakkoord om de 
samenwerking, afstemming en informatie-uitwisseling te verbeteren 
  

• Met de opsporings- en vervolgingsautoriteiten (politie en parket) zijn 
formele afspraken nodig, met name voor de uitwerking van een Vlaams 
administratief sanctiemechanisme  
 

• Met de inlichtingendiensten zijn formele afspraken nodig met het oog op 
een efficiënte en gestructureerde uitwisseling van informatie over 
proliferatierisico’s en verdachte handelsstromen 

 

3.3 Een grotere transparantie over de vergunningspraktijk 

 
Als een van de weinige bevoegde overheden in de EU, publiceert de Vlaamse overheid 
maandelijkse verslagen met de uitgereikte en geweigerde dual use vergunningen. Ook 
vergunningen die worden uitgereikt of geweigerd via de toepassing van de catch-all 
bepaling of via de geldende internationale sanctieregimes worden in deze rapportage 
opgenomen. 
 
Een goede beeldvorming over de aard en omvang van de uitvoer van biologische en 
chemische dual use goederen vanuit Vlaanderen is omwille van diverse redenen niet 
evident. Een eerste reden is dat de handel in deze goederen binnen de EU niet 
vergunningsplichtig is. Ten tweede worden uitvoervergunningen aangevraagd in het land 
waar de maatschappelijke zetel van het bedrijf gevestigd is. De effectieve export kan 
echter vanuit een andere EU-lidstaat gebeuren. Export van dual use goederen vanuit 
Vlaanderen kan daarom ook door een andere Europese lidstaat worden vergund. Deze 
uitvoer komt dus niet terecht in de Vlaamse maandelijkse verslagen. Een derde reden is 
het feit dat biologische en chemische dual use goederen ook via Europese algemene 
vergunningen kunnen worden uitgevoerd. Hoewel bedrijven verplicht zijn jaarlijks te 
rapporteren over het gebruik van de vergunningen aan de dienst Controle Strategische 
Goederen, wordt over dit gebruik niet gerapporteerd. 
 
Het Vredesinstituut adviseert, met het oog op een betere en meer volledige transparantie 
over de buitenlandse handel in dual use goederen, om:  
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• Te voorzien in een inhoudelijke omschrijving van de vergunde goederen, als 
aanvulling op de ECCN-code. De Nederlandse rapportagepraktijk kan hiervoor als 
inspiratie werken; 
 

• Te voorzien in een grotere overeenstemming met de rapportage over de handel in 
militaire goederen, met name op het vlak van de rapportage over de globale en 
algemene vergunningen voor de uitvoer van dual use goederen: 

• Voor de globale vergunningen zouden best enkel de effectieve waardes van 
het gebruik ervan worden gerapporteerd. De analyses uit dit onderzoek 
suggereren dat er grote verschillen bestaan tussen de vergunde waarde en 
de effectieve uitvoer via dit type vergunningen. De gerapporteerde vergunde 
waardes van de globale vergunningen leiden daarom tot een zeer grote 
vertekening van de uitvoer van chemische en biologische dual use goederen 
vanuit Vlaanderen. 

• Ook te rapporteren over het effectieve gebruik van de algemene 
vergunningen voor de uitvoer van dual use goederen. Vlaamse bedrijven 
rapporteren jaarlijks over dit effectieve gebruik aan de Vlaamse overheid. 
De recente digitalisering van deze rapportageplicht kan opportuniteiten 
bieden.  

• In de vorm van een jaarlijks verslag over de buitenlandse handel in dual use 
goederen vanuit Vlaanderen, dat de Vlaamse regering jaarlijks indient bij 
het Vlaams parlement.  
 

• Te bekijken hoe meer inhoudelijke informatie over de aard van de betrokken 
goederen kan worden opgenomen bij vergunningen in het kader van de catch-all 
bepaling. Net omdat het gaat om niet-opgelijste goederen hebben deze producten 
geen unieke ECCN-code en dus geen gestandaardiseerde omschrijving. 
  

• Te voorzien in meer informatie over de weigeringsgronden ingeval van een 
weigering van een vergunningsaanvraag voor de uitvoer van dual use goederen 

 
Naast deze concrete aanbevelingen om de Vlaamse rapportagepraktijk over de (vergunde) 
uitvoer van dual use goederen te optimaliseren, kan de Vlaamse overheid ook op Europees 
niveau concrete stappen zetten om te streven naar een betere transparantie. Zo adviseert 
het Vredesinstituut dat de Vlaamse overheid 
 

• in het kader van de Europese rapportageverplichting in de nieuwe Dual Use 
Verordening een actieve rol opneemt in de betrokken Europese werkgroepen om 
de eigen rapportagepraktijken op Europees niveau ingang te doen vinden en de 
publieke Europese rapportage zo kwaliteitsvol te maken;  
 

• actief pleit binnen de relevante Europese kanalen om de douane-goederencodes 
verder aan te passen en te verfijnen zodat deze beter overeenkomen met de 
productcodes op de controlelijst van de Dual Use Verordening. Op die manier kan 
een meer acuraat beeld ontstaan over de effectieve handelsstromen vanuit 
Vlaanderen, onafhankelijk van welke overheid deze transactie vergund heeft of 
van het vergunningsplichtig karakter van de goederen (indien bestemd voor 
andere EU-lidstaten).  
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