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DERDE JAARVERSLAG UIT HOOFDE VAN UITVOERINGSBEPALING NR. 8 AAN DE GEDRAGSCODE
VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE WAPENUITVOER

(2001/C 351/01)

INLEIDING

De Europese gedragscode betreffende wapenuitvoer is vastgesteld op 8 juni 1998. De code is gebaseerd op de gemeenschappelijke criteria voor wapenuitvoer die zijn vastgelegd door de
Europese Raden van Luxemburg (1991) en Lissabon (1992).
De gedragscode behelst een regeling voor informatie-uitwisseling en overleg tussen de lidstaten.

De gedragscode voorziet in hoge minimumnormen op het
stuk van beheer en terughoudendheid die alle lidstaten bij de
overdracht van conventionele wapens moeten naleven. Dankzij de gedragscode is in de Europese Unie een proces op gang
gebracht van convergentie van het nationale controlebeleid
inzake wapenuitvoer.

Voorts hebben er met het oog op onderlinge afstemming
besprekingen plaatsgevonden over bepaalde aspecten van het
beleid van de lidstaten.

De dialoog met derde landen die zich achter de beginselen van
de code hebben geschaard, met name de geassocieerde landen
van Midden- en Oost-Europa, evenals Cyprus, Malta en Turkije,
is tijdens het derde jaar opgevoerd, door nieuwe initiatieven
die gericht zijn op een betere toepassing van de code in die
landen zowel op het gebied van wetgeving als wat concrete
uitvoering door de betrokken partijen betreft. Het verheugt de
lidstaten dat de beginselen van de code in steeds ruimere kring
worden erkend en zij zijn vastbesloten om dit proces te
bevorderen.

II.

Overeenkomstig uitvoeringsbepaling nr. 8 moet elk jaar de
balans worden opgemaakt van de uitvoering van de gedragscode, de daarbij geboekte vooruitgang en de nog onopgeloste
kwesties. Dit document vormt het derde jaarverslag en maakt
de balans op van het derde toepassingsjaar van de gedragscode.

I.

BALANS OVER HET DERDE TOEPASSINGSJAAR VAN DE
GEDRAGSCODE

In het eerste jaarverslag was reeds geconstateerd dat in korte
tijd aanzienlijke vorderingen waren gemaakt. In zijn tweede
toepassingsjaar is de gedragscode fors aangescherpt en zijn de
in het eerste jaar bereikte resultaten geconsolideerd. In het
derde jaar zijn de meeste van de in het eerste en tweede verslag
genoemde prioritaire doelstellingen bereikt en zijn nieuwe
aanzetten gegeven voor verdere werkzaamheden.

Tegelijk zijn de kennisgevingen van weigeringen en de raadplegingen in aantal toegenomen, waaruit niet alleen blijkt dat er
meer dialoog is over de nationale interpretaties van de
gedragscode, maar ook dat de lidstaten meer vertrouwen in de
code hebben. Mede daardoor raken de beleidsmaatregelen en
procedures op het gebied van wapenuitvoer in de lidstaten van
de Europese Unie steeds meer op elkaar afgestemd.

STAND VAN ZAKEN IN VERBAND MET DE IN HET EERSTE
EN TWEEDE JAARVERSLAG AANGEGEVEN PRIORITEITEN

In het eerste en tweede jaarverslag waren in totaal tien
kerngebieden aangegeven (vier in het eerste en zes in het
tweede) die door de lidstaten op korte termijn bestudeerd en
aangepakt dienden te worden om de gedragscode te versterken
en voor meer transparantie te zorgen. In het tweede jaarverslag
werden reeds de concrete vorderingen ten aanzien van sommige van die gebieden belicht. Hierna worden de vorderingen
geschetst die in het derde toepassingsjaar ten aanzien van de
overige kerngebieden werden geconstateerd.

In wezen identieke transacties
De lidstaten hebben in de groep COARM over deze materie
verder beraad gevoerd. Bedoeling is te komen tot een door alle
lidstaten gedeelde opvatting van het begrip „in wezen identieke
transacties”. De besprekingen hebben geleid tot een gemeenschappelijk uitgangspunt.

Door het in de gedragscode omschreven weigeringsmechanisme dagelijks toe te passen, zal men voldoende ervaring krijgen
om duidelijk uit te maken wat onder „in wezen identieke
transacties” moet worden verstaan.

C 351/2

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Dat zal worden vergemakkelijkt als bij de toetsing van de
transacties een algemene aanpak wordt gehanteerd en het
begrip „in wezen identiek” voorshands ruim wordt geïnterpreteerd. Tijdens de daaropvolgende raadpleging kan voldoende
ervaring worden opgedaan om het begrip geleidelijk nauwkeuriger te gaan definiëren.

Om dit proces te versnellen, zal de raadplegende lidstaat in de
groep export van conventionele wapens (COARM), voorzover
dit verenigbaar is met nationale overwegingen, op vertrouwelijke basis informatie uitwisselen met andere lidstaten van de
Europese Unie telkens wanneer uit de raadpleging blijkt dat
twee transacties niet in wezen identiek waren. Volgens de
logica van het raadplegingsmechanisme worden die gevallen
niet beschouwd als mogelijkheden voor concurrenten om
profijt te trekken uit de weigering van een vergunning.

Gemeenschappelijke lijst van niet-militaire goederen
bestemd voor gebruik door veiligheids- en politiediensten
De groep COARM heeft toegezegd een gemeenschappelijke
lijst op te stellen van niet-militaire goederen bestemd voor
gebruik door veiligheids- en politiediensten waarvan de uitvoer
moet worden gecontroleerd op grond van criterium 2 van de
gedragscode „eerbiediging van de rechten van de mens in het
land van eindbestemming”. De Commissie heeft nu een
voorstel aangekondigd voor een communautaire regeling
inzake de controle van de uitvoer van niet-militaire goederen
die voor interne repressie kunnen worden gebruikt.

Uitbouw van de uitwisseling van informatie over het
nationale beleid inzake wapenexportcontrole ten aanzien
van bepaalde landen of gebieden waarvoor bijzondere
waakzaamheid dient te gelden
De lidstaten hebben bevestigd dat zij vorderingen met deze
dialoog willen maken. Een aanzienlijk bestand aan kennisgevingen van weigeringen uit hoofde van de gedragscode
vormt het praktische aanknopingspunt voor deze uitwisseling.
Daarnaast hebben alle lidstaten in de groep COARM regelmatig
en systematisch standpunten en informatie over bepaalde
landen en regio’s uitgewisseld.
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zijn de lidstaten overeengekomen dat de raadplegende staat de
kennisgevende staat systematisch op de hoogte moet brengen
van zijn definitieve besluit, namelijk verlening dan wel weigering van de vergunning.
Inzake weigeringen van meer dan drie jaar oud hebben de
lidstaten eraan herinnerd dat de verplichting tot raadpleging
volgens de gedragscode na drie jaar verstrijkt. Niettemin waren
zij van mening dat een dergelijke weigering niet vervalt en als
informatie bruikbaar kan zijn.

Harmonisatie van de nationale jaarverslagen over de
toepassing van de gedragscode
Omdat sommige door de lidstaten verstrekte gegevens — die
in hun nationale jaarverslagen staan — slecht te vergelijken
zijn, valt daar moeilijker een synthese van te maken. Het
gemeenschappelijk streven naar transparantie kan daaronder
lijden. De lidstaten zullen bij de opstelling van de nationale
verslagen dan ook zoveel mogelijk eenvormigheid betrachten,
met name wat de statistieken betreft.
Daartoe is een standaardformulier uitgewerkt met statistische
gegevens uit de nationale verslagen van elke lidstaat. Daarmee
wordt nog een stap gezet naar meer eenvormigheid en wordt
de algemene transparantie bevorderd.

Coördinatie van de nationale standpunten van de lidstaten
in multilaterale fora waar kwesties in verband met wapenexportcontrole aan de orde zijn
Tijdens de conferentie van de Verenigde Naties over de illegale
handel in handvuurwapens en lichte wapens van 9 tot en met
20 juli 2001 in New York was de coördinatie binnen de
Europese Unie voorbeeldig; de Unie kon daar als enige groep
staten een algemeen actieplan voorleggen.
Bovendien is de Unie nadrukkelijk op de voorgrond getreden
in de voorbereidende comités van de conferentie waarbij zij
niet heeft nagelaten met één stem te spreken — die van het
voorzitterschap — en duidelijk haar ambities terzake heeft
verwoord.

Harmonisatie van de bij de toepassing van de gedragscode
ingestelde procedures
IJveren voor het doen naleven van de beginselen van de
gedragscode door derde landen
De lidstaten hebben aanstonds na de aanneming van de
gedragscode de reeds aangevangen harmonisatiewerkzaamheden voortgezet. Onlangs is men zich gaan toeleggen op de
effecten van de weigeringen door de Europese Unie op de
nationale regelingen voor uitvoervergunningen. In dat verband

De Europese Unie en de lidstaten zullen zich blijven inspannen
om andere wapenexporterende landen ertoe over te halen de
beginselen van de gedragscode te onderschrijven.
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De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben op 18 december 2000 een verklaring gepubliceerd over de verantwoordelijkheden van de staten en de transparantie op het gebied van
wapenuitvoer. In die verklaring hebben de Europese Unie en
de Verenigde Staten bevestigd dat zij grotendeels dezelfde
standpunten hebben over de controle op de wapenuitvoer.
Daarom hebben zij besloten om samen alle wapenexporterende landen aan te sporen, de principes en het niveau van
transparantie over te nemen die bij export uit de Europese
Unie en de Verenigde Staten gelden. Zij zijn immers van
mening dat zij hierin bijzondere verantwoordelijkheden hebben. Daarom zullen zij samen trachten deze beginselen
systematisch en vastberaden te bevorderen.
In het kader van de conferentie van de Verenigde Naties over
de illegale handel in handvuurwapens en lichte wapens van
9 tot en met 20 juli 2001 in New York was de toepassing van
de exportcriteria een van de prioriteiten van de Europese Unie,
die herhaaldelijk heeft verwezen naar de Europese gedragscode,
welke evenwel een grotere reikwijdte heeft dan alleen handvuurwapens en lichte wapens.
Op 21 en 22 februari is in Phnom Penh in het kader van het
ASEAN (Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten) Regional
Forum een studiebijeenkomst gehouden over de uitvoer van
conventionele wapens.
Ook hebben in januari 2001 in Warschau en in juni 2001 in
Nicosia twee studiebijeenkomsten over wapenuitvoer met de
geassocieerde landen plaatsgevonden om deze landen bekend
te maken met de praktijken van de Europese gedragscode.
De vergaderingen van de politieke dialoog die op het niveau
van de deskundigen van de groep COARM in trojkaformaat
met de geassocieerde landen, de EVA-landen die lid zijn van de
Europese Economische Ruimte, Rusland en Oekraïne hebben
plaatsgevonden, zijn eveneens geschikte gremia voor besprekingen over het nut van de beginselen van de gedragscode.

III.

ANDERE VRAAGSTUKKEN DIE IN VERBAND MET DE TOEPASSING VAN DE GEDRAGSCODE IN DE GROEP COARM
ZIJN AANGESNEDEN

De lidstaten zijn doorgegaan met het verbeteren en harmoniseren van de praktische toepassing van de gedragscode, en wel
op de volgende punten.
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terwijl dat normaliter op basis van de gedragscode zou worden
geweigerd. In sommige gebieden kunnen bepaalde soorten aan
controle onderworpen materieel na een conflict aanzienlijk
bijdragen tot de veiligheid van de burgerbevolking en de
economische wederopbouw vergemakkelijken. De lidstaten
zijn tot de slotsom gekomen dat dit soort uitvoer niet
onverenigbaar is met de gedragscode van de Europese Unie.
Deze vorm van export moet, net als andere export, per geval
worden bekeken, en daarbij moet ten volle rekening worden
gehouden met de in de code genoemde criteria. De lidstaten
zullen passende garanties eisen om te voorkomen dat dit
materieel voor verkeerde doeleinden wordt gebruikt en zullen
in voorkomend geval voorzien in een regeling om het naar het
land van herkomst te doen terugbrengen.

Controle op wapenmakelaars

In het kader van de toepassing van de gedragscode is in de
groep COARM de controle op wapenmakelaars meermaals
aan de orde gekomen en besproken. Zoals de lidstaten zich in
het tweede jaarverslag hadden voorgenomen, zijn zij in hun
verdere besprekingen nog dieper ingegaan op de praktische
aspecten van de controle op de activiteiten van wapenmakelaars. Zij zijn het in dat verband eens geworden over een reeks
richtsnoeren voor het toezicht op wapenmakelaars, waarvan
de nationale wetgevers zouden kunnen uitgaan.

Voorkomen moet worden dat ingezetenen en entiteiten in de
Europese Unie zich gaan bezighouden met de overdracht van
militair materieel die erop gericht is de op nationaal niveau of
door de Europese Unie, de Verenigde Naties of de Organisatie
voor Veiligheid en Samenwerking in Europa uitgevaardigde
embargo’s, dan wel de exportcriteria van de gedragscode van
de Europese Unie inzake wapenuitvoer, te omzeilen; voorts is
het wenselijk dat de nodige regelingen worden getroffen voor
de uitwisseling van informatie over de legale en illegale
activiteiten van wapenmakelaars. Daarmee zal de samenwerking in de Europese Unie bij de voorkoming en bestrijding van
wapenhandel worden versterkt. De lidstaten zijn derhalve
overeengekomen dat de op het grondgebied van de Europese
Unie verblijvende of gevestigde wapenmakelaars en/of de
activiteiten van makelaars op het grondgebied van de lidstaten
aan controle moeten worden onderworpen. Die controle moet
betrekking hebben op de activiteiten van personen of entiteiten
die als vertegenwoordiger, concessiehouder of makelaar onderhandelen over transacties of transacties regelen tussen vreemde
landen, met inbegrip van de overdracht van wapens en
militaire goederen. De maatregelen scheppen eveneens een
duidelijk kader waarin makelaars legaal activiteiten kunnen
ontplooien.

Uitvoer van materieel dat wordt gebruikt bij humanitaire
operaties
De groep COARM heeft besproken in hoeverre het wenselijk
zou zijn de uitvoer van aan controle onderworpen materieel
dat bestemd is voor humanitaire doeleinden toe te staan,

Om lacunes door verschillen in de nationale benadering te
voorkomen en het werk van de lidstaten die nationale regelgeving willen aanpassen of ontwikkelen te vergemakkelijken,
zijn een aantal voorstellen inzake de controle van wapenmake-
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laars geëvalueerd. De conclusies die daarbij zijn getrokken
staan hierna.
Voor transacties waarbij aankopen en verkopen plaatsvinden
(de wapenmakelaar wordt de wettige eigenaar van wapens of
militair materieel) of waarbij tussenpersonen optreden (de
makelaar verkrijgt niet zelf het materieel), moet een vergunning
of een schriftelijke machtiging worden afgegeven door de
bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar de makelaars hun
activiteiten uitoefenen dan wel hun woonplaats hebben of
gevestigd zijn. De vergunnings- of toestemmingsaanvragen
moeten per geval worden onderzocht in het licht van de
criteria van de gedragscode van de Europese Unie inzake
wapenexport.
Voorts moeten de lidstaten ernstig overwegen om registers aan
te leggen waar de makelaars worden geregistreerd, of moeten
zij de makelaars verplichten om schriftelijke toestemming te
verkrijgen van de bevoegde instanties van de lidstaat waar zij
woonplaats hebben of gevestigd zijn. Bij het onderzoek van
een aanvraag om machtiging voor het optreden als makelaar,
moet rekening worden gehouden met eventuele eerdere betrokkenheid bij illegale activiteiten. Die registratie of machtiging mag niet worden beschouwd als een officiële goedkeuring van de makelaarsactiviteiten, wat duidelijk blijkt uit het
feit dat een systeem wordt gehandhaafd van individuele of
algemene vergunningen waarbij machtiging wordt verleend
voor de transacties.
De controles waarin de wet op dit belangrijke terrein voorziet,
moeten gepaard gaan met doelmatige sancties. De lidstaten
zouden informatie kunnen uitwisselen over wetgeving, geregistreerde makelaars en makelaars waarvan bekend is dat zij al
eerder bij illegale activiteiten betrokken waren; ook zouden
zij de besprekingen terzake in de groep COARM moeten
voortzetten, om o.a. de eventuele toetsingscriteria voor de
aanvragen tot registratie als wapenmakelaar of tot uitoefening
van makelaarsactiviteiten nauwkeuriger te omschrijven.

waarin raadpleging wegens weigering van een machtiging
een positief resultaat heeft opgeleverd, de dialoog over de
interpretatie van de criteria van de gedragscode positief kunnen
beïnvloeden en dat aldus de convergentie op het gebied van de
uitvoer van conventionele wapens kan worden bevorderd.
Die gevallen zouden er kunnen komen door de ontwikkeling
van de toestand in het betreffende bestemmingsland en/of
kunnen leiden tot actualisering van de verschillende interpretaties van de criteria. Lidstaten die besluiten geen rekening te
houden met een weigeringsbeslissing, accepteren derhalve om,
voorzover dit te verenigen valt met nationale overwegingen,
informatie over dat besluit op vertrouwelijke wijze mee te
delen niet alleen (zoals de tekst bepaalt) aan het land dat de
vergunning heeft geweigerd, maar ook — in het kader van de
groep COARM — aan alle lidstaten.

Corruptie
De groep COARM heeft zich beraden over bepaalde aspecten
van haar bevoegdheden inzake de corruptieproblematiek.

Beroep
De groep COARM heeft een gedachtewisseling gehouden over
de mogelijke beroepsprocedures inzake de uitvoer van militair
materieel.

Certificaten van eindbestemming
De groep COARM heeft de besprekingen aangevat over de
vermeldingen op de certificaten van eindbestemming.

IV.

Immateriële technologieoverdracht
De groep COARM heeft erkend dat eraan moet worden
gedacht om — zoals dat in bepaalde lidstaten reeds het geval
is — de autoriteiten effectieve controle te laten uitoefenen op
de elektronische overdracht van programmatuur en technologie die verband houden met de goederen op de gemeenschappelijke lijst; zij is overeengekomen deze zaak verder te
bespreken, rekening houdend met hetgeen is verwezenlijkt op
het gebied van goederen voor tweeërlei gebruik.

Dialoog over de machtigingen die zijn afgegeven ondanks
een eerdere weigering
De lidstaten bevestigen nogmaals dat zij instemmen met de
tekst van de gedragscode, maar zijn van mening dat de gevallen
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UITGANGSPUNTEN DIE IN DE NABIJE TOEKOMST AANDACHT MOETEN KRIJGEN

De gedragscode en de desbetreffende gemeenschappelijke lijst
van militaire goederen zijn een essentieel element voor de
afstemming van het beleid van de lidstaten van de Europese
Unie inzake conventionele wapens.
Uit deze aanpak, die enig is in zijn soort, blijkt dat de
lidstaten door het hanteren van hoge minimumnormen bij het
onderzoek van aanvragen voor wapenexportvergunningen de
regionale stabiliteit willen handhaven en de naleving van de
mensenrechten willen bevorderen.
Door middel van de gedragscode kan ook, via systemen van
informatie-uitwisseling, het vertrouwen tussen de lidstaten
worden vergroot en de transparantie voor de civiele samenleving worden verbeterd, met name door de publicatie van dit
derde jaarverslag.
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De uitwerking van basiselementen voor een gemeenschappelijke aanpak bij de controle van uitvoer van conventionele
wapens door de lidstaten van de Europese Unie kan als
afgerond worden beschouwd, maar dat geldt niet voor de
uitvoering van die aanpak, anders dreigt men al gauw achter
de feiten aan te lopen.
Hoewel in het derde toepassingsjaar van de gedragscode
aanzienlijke resultaten zijn geboekt, valt er toch nog heel wat
werk te doen. Er zijn bijvoorbeeld sectoren waar in het
verleden niets aan is gedaan en waar het werk moet beginnen.
In andere sectoren zijn weliswaar opmerkelijke resultaten
behaald, maar is er nog meer vereist om die resultaten te
consolideren en te verbeteren.
Tot slot moeten de inspanningen om de beginselen en criteria
van gedragscode ingang te doen vinden in derde landen, die
reeds bemoedigende resultaten hebben opgeleverd, worden
voortgezet en opgevoerd.

2.

definitieve vaststelling van een controlesysteem voor de
export van niet-militaire goederen voor gebruik door
veiligheids- en politiediensten;

3.

de werkzaamheden met betrekking tot wapenmakelaars
voortzetten op basis van de reeds overeengekomen
richtsnoeren;

4.

de besprekingen voortzetten met het oog op een geharmoniseerd concept voor de informatie die in de certificaten van eindbestemming moet staan;

5.

de problematiek van de productie onder licentie in derde
landen bestuderen;

6.

een begin maken met de werkzaamheden om de elektronische overdracht van programmatuur en technologie die
verband houden met goederen op de gemeenschappelijke
lijst, aan een effectieve controle door de autoriteiten van
elke lidstaat te onderwerpen. Het exportcontrolesysteem
voor goederen voor tweeërlei gebruik kan hierbij als
model dienen;

7.

de inspanningen voortzetten om de beginselen en criteria
van de gedragscode meer ingang te doen vinden bij derde
landen en internationale organisaties, ook op basis van
de verklaring Europese Unie-Verenigde Staten over de
verantwoordelijkheden van de staten en de transparantie
op het gebied van wapenexport;

8.

de kandidaat-lidstaten meer bij de toepassing van de
gedragscode trachten te betrekken.

De lidstaten zijn ingenomen met de door het Europees
Parlement betoonde belangstelling voor de in het kader van de
gedragscode ondernomen werkzaamheden.
De methode waar in het eerste en het tweede jaarverslag voor
is gekozen, is dat voortaan duidelijk een aantal uitgangspunten
worden vastgesteld voor onderwerpen waarover in de nabije
toekomst een besluit moet worden genomen of moet worden
nagedacht. Daardoor zullen de lidstaten en gesprekspartners
binnen of buiten de Unie de vooruitgang bij de toepassing van
de gedragscode kunnen controleren en meten.
De lidstaten hebben de volgende uitgangspunten vastgesteld:
1.

blijven streven naar meer eenvormigheid in de nationale
jaarrapporten en bijgevolg naar meer duidelijkheid en
transparantie in de samenvattende tabel;
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BIJLAGE I

Informatie over de uitvoer van conventionele wapens en de toepassing van de gedragscode in de lidstaten
voor de verslagperiode 1 januari tot en met 31 december 2000

Het vergaren van statistische gegevens varieert van lidstaat tot lidstaat; er is geen gemeenschappelijke standaard. Niet
alle lidstaten konden de gegevens voor de tabellen aanleveren, wegens geldende procedures op het gebied van de
wapenexportcontrole of de wetgeving inzake gegevensbescherming.

A.

Land

Totale waarde van
de wapenuitvoer
(in euro)

Oostenrijk (1)

562 545,511 (*)

België (2)

779 393 408,238 (*)
192 812 922,193 (**)

Denemarken (3)

ALGEMENE STATISTISCHE GEGEVENS

Totaal aantal afgegeven
vergunningen

Aantal kennisgevingen
van weigering

Aantal nieuwe gevallen
van bilateraal overleg

Aantal ontvangen
verzoeken om overleg

1 542

14

0

0

884

16

11

2

30 781 000 (**)

160 (militair materieel)
76 (civiele wapens,
enz.)

2

0

0

Finland

23 712 900 (*)
23 485 224 (**)

149 (defensiemate- 6 (defensiematerieel)
rieel)
5 (civiele vuurwapens
58 (civiele vuurwa- en munitie)
pens en munitie)

Frankrijk

6 955 300 000 (*)
2 739 100 000 (**)

5 254 AEMG (uitvoervergunningen)
4 708 CIEEMG (voorafgaande
vergunningen)

112

10

1

Duitsland (4)

2 843 000 000 (*)
680 000 000 (**)

9 997

27

5

7

Griekenland

20 961 941 (*)

48

0

0

0

Ierland

31 394 439,86 (*)

416

0

0

0

Italië

856 352 172 (*)
603 800 316 (**)

24

2

3

Luxemburg

94 854 (*)
92 747 (**)

14

0

0

0

Nederland

416 600 000 (*)

Geen cijfers voorhanden

15

0

3

Portugal

22 098 957 (*)
12 726 720 (**)

229

1

1

0

Spanje

138 278 830 (**)

663 (individueel, algemeen of tijdelijk)
349 (rectificaties)

6

0

1

522 (definitief)
161 (voorlopig)
61 (verlengingen)

0 1 (defensiematerieel)
6 (civiele vuurwapens
en munitie)

11.12.2001

Land

Zweden

NL
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Totale waarde van
de wapenuitvoer
(in euro)

Aantal kennisgevingen
van weigering

Aantal nieuwe gevallen
van bilateraal overleg

Aantal ontvangen
verzoeken om overleg

666

8

1

0

Verenigd Koninkrijk (5) 1 720 510 000 GBP (**) 8 371 standaarduitvoervergunningen
voor een bepaalde categorie
419 uitvoervergunningen zonder beperking voor een bepaalde categorie

61

6

1

(*)
(**)
(1)
(2)

4 640 000 000 SEK (*)
4 371 000 000 SEK (**)

Totaal aantal afgegeven
vergunningen

C 351/7

Totale waarde van de afgegeven vergunningen.
Werkelijke waarde van de uitvoer.
Deze cijfers hebben alleen betrekking op de uitvoer van civiele wapens.
De werkelijke waarde van de uitvoer heeft alleen betrekking op de uitvoer van wapens en munitie sensu stricto. De goederen die onder de wetgeving inzake
ook voor niet-militaire doeleinden gebruikte wapens vallen, zijn hierin niet begrepen.
(3) De werkelijke waarde van de uitvoer heeft alleen betrekking op de uitvoer van militair materieel voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2000.
(4) De werkelijke waarde van de uitvoer heeft alleen betrekking op oorlogsmateriaal.
(5) Voor de bepaling van de waarde van de uitvoer is uitgegaan van de indeling van de goederen in het gemeenschappelijk EG-douanetarief, die niet overeenstemt
met de indeling van de om strategische redenen aan controle onderworpen goederen. Om die reden was het niet mogelijk om de exacte totale waarde van de
uitgevoerde goederen op te geven.

(a) 8
(b)1 331 267,3
(c)102 008,2

Geen

Geen

(a) 103
(c)27 100 000

(b)4 000 000
(c) 0

Geen

Geen

(a) 8
(b)4 767 039
(c)8 125 608

(a) 2
(b) 558

(b)2 200 000

(b)2 397 051
(c)2 683 998

(c)8 097 682

(a) 2
(b)450 000
(c)2 040 000

België (2)

Denemarken

Finland (3)

Frankrijk

Duitsland (4)

Griekenland

Ierland

Italië

Luxemburg

Nederland

Portugal

Spanje

Zweden

(a) 32
(b) 450 000

(a) 7
(b) 27 258

(a) 6
(b) 19 000 000
(c) 23 430 000

(c) 422 409

(b) 74 424
(c) 53 551

(b) 50 000

Geen

(a) 1 656
(a) 72
(b) 382 000 000 (b) 6 750 000
(c) 198 890 000 (c) 460 000

(a) 100
(b) 48 200 000
(c) 47 070 000

(c) 23 994 404

(b) 3 121 812
(c) 1 320 193

(b) 97 900 000

Geen

(a) 8
(b) 21 427 347
(c) 66 565

(a) 3
(b) 16 600

Geen

(a) 4
(b) 46 176

Midden-Azië

(a) 403
(b) 50 750 000
(c) 25 170 000

(a) 10
(b) 1 700 000
(c) 58 400 000

(c) 1 461 047

(b) 745 258
(c) 673 582

(b) 2 300 000

Geen

(a) 46
(b) 16 941 175
(c) 40 118 553

Geen

(a) 4
(b) 151 947

(b) 55 000 000
(c) 5 000 000

(a) 333
(c) 62 300 000

(a) 5
(b) 41 450
(c) 22 874

(a) 1
(c) 0

(a) 23
(b) 7 750 000
(c) 30 000

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

(b) 4 000 000
(c) 0

(a) 22
(c) 37 600 000

Geen

Geen

(a) 50
Geen
(b) 10 886 795
(c) 22 350 005,8

(a) 134
(b) 8 049 355

Zuid-Amerika

Geen

(a) 3
(c) 0

(c) 8 579 177

Geen

(b) 19 800 000

Geen

(a) 51
(b) 93 866 957
(c) 64 831 037

Geen

Geen

(a) 54
(a) 11
(b) 213 500 000 (b) 12 700 000
(c) 56 430 000 (c) 12 250 000

(c) 3 339 331

Geen

(b) 6 500 000

Geen

(a) 42
(b) 16 887 193
(c) 9 543 504

(a) 3
(b) 437 100

(a) 8
(b) 1 818 611

(b) 33 000 000
(c) 0

Overige landen
van Europa

(a) 182
(b) 7 581 682

Midden-Oosten

(a) 62
(b) 2 326 662

Oceanië

(a) 71
(b) 16 863 632
(c) 5 542 482

(a) 91
(c) 4 448 000
(a) 13
(b) 349 898
(c) 748 621

(a) 3
(c) 0

(a) 8
(b) 115 066
(c) 84 699

(a) 2
(c) 107 000

(a)4 050
(b) 749 000 000
(c) 371 380 000

(a) 298
(b) 102 400 000
(c) 104 000 000

(c) 60 859 175

(b) 7 132 318
(c) 5 232 271

(b) 152 900 000

(a) 7
(b) 57 484
(c)

(a) 171
(b) 145 716 407
(c) 275 163 608

(a) 368
(b) 27 396 500

(a) 6
(b) 5 811 025

Geen

(a) 4
(b) 208 011

(c) 15 956 810

(b) 19 242
(c) 22 205

(b) 4 300 000

(a) 1
(b) 30 615
(c)

(a) 14
(b) 3 500 000
(c) 10 480 000

(c) 293 324

(b) 174 902
(c) 174 901

(b) 1 700 000

Geen

(a) 21
(b) 3 847 152
(c) 4 789 566

Geen

Geen

(a)1 123
(a)1 099
(a) 572
(b)128 250 000 (b) 261 250 000 (b) 22 250 000
(c)22 830 000 (c) 502 640 000 (c) 257 380 000

(a) 135
(a) 4
(b)63 800 000 (b) 700 000
(c)138 000 000 (c) 170 000

(c)14 834 805

(b)1 829 055
(c)1 939 574

(b)19 700 000

(a) 4
(b)4 090
(c)

(a) 39
(a) 59
(b)146 274 990 (b) 18 994 019
(c)77 236 892 (c) 86 167 115

(a) 10
(b)3 094 100

(a) 17
(b)12 496 420

(b) 1 284 000 000 (b)469 000 000 (b) 253 000 000 (b) 14 000 000
(c) 342 000 000 (c)74 000 000 (c) 177 000 000 (c) 0

(a) 329
(a) 722
(a) 86
(c)260 300 000 (c) 673 800 000 (c) 12 900 000

(a) 30
(b)5 893 962
(c)16 677 347

(a) 28
(c)945 000

(a) 354
(a) 121
(a) 83
(a) 21
(b) 347 350 957,6 (b)51 673 152,2 (b) 141 090 011 (b) 12 223 569,5
(c) 44 528 989,9 (c)5 002 962,3 (c) 93 933 995,9 (c) 1 890 014,6

Geen
enkele (a) 622
vergunning ver- (b)35 404 365
eist voor civiele
vuurwapens

Europese Unie

(a) 317
(a) 319
(a)1 599
(c) 108 600 000 (c) 336 400 000 (c) 762 400 000

(a) 40
(b) 58 050
(c) 43 931

Geen

(a) 41
(a) 4
(b) 31 403 356,1 (b) 78 566,2
(c) 2 965 004,9 (c) 55 007,5

(a) 759
(a) 669
(a) 905
(b) 162 500 000 (b) 177 750 000 (b) 81 000 000
(c) 188 220 000 (c) 119 160 000 (c) 23 380 000

(a) 22
(b) 2 500 000
(c) 1 090 000

Geen

(b) 49 059
(c) —

(b) 78 500 000

Geen

(a) 19
(b) 5 395 976
(c) 14 219 895

Geen

Geen

Zuid-Azïe

(a) 143
(a) 59
(b) 156 511 131 (b) 5 003 756

Zuidoost-Azïe

(b) 158 000 000 (b) 84 000 000
(c) 43 000 000 (c) 6 000 000

(a) 263
(c) 54 500 000

(a) 1
(b) 194
(c) 0

(a) 2
(c) 2 000

(a) 23
(b) 9 775 381,3
(c) 3 724 005,2

(a) 13
(b) 3 444 117

Noordoost-Azië
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(a) Aantal afgegeven vergunningen.
(b) Totale waarde van de afgegeven vergunningen (in euro).
(c) Werkelijke waarde van de uitvoer (in euro).
(1) Deze cijfers hebben alleen betrekking op de uitvoer van civiele wapens.
(2) De onder (b) vermelde cijfers hebben alleen betrekking op de uitvoer van wapens en munitie sensu stricto. De goederen die onder de wetgeving inzake ook voor niet-militaire doeleinden gebruikte wapens vallen, zijn hierin niet begrepen.
(3) Het aantal vergunningen onder (a) heeft alleen betrekking op militair materieel; de cijfers onder (c) hebben alleen betrekking op de periode van 1 juli tot en met 31 december 2000.
(4) De werkelijke waarde van de uitvoer heeft alleen betrekking op oorlogsmateriaal.
(5) De cijfers onder (b) zijn niet exact om twee redenen: i) wanneer de totale waarde van de vergunningen meer dan nul, maar minder dan 250 000 GBP bedraagt, is de waarde afgerond op 250 000 GBP; ii) de waarde van de afgegeven vergunningen stemt niet
noodzakelijkerwijze overeen met de waarde van de uitgevoerde goederen. Voor de cijfers onder (c) is voor de bepaling van de waarde van de uitvoer uitgegaan van de indeling van de goederen in het gemeenschappelijk EG-douanetarief, die niet overeenstemt
met de indeling van de om strategische redenen aan controle onderworpen goederen. Om die reden was het niet mogelijk om de exacte totale waarde van de uitgevoerde goederen op te geven.

(a) 523
(b) 88 250 000
(c) 5 510 000

(a) 10
(b) 550 000
(c) 0

(c) 380 670

(b) 6 555 836
(c) 626 445

Geen

Geen

(a) 25
(c) 89 500 000

Geen

Geen

(b) 480 000 000 Geen
(c) 33 000 000

(a) 285
(c) 87 400 000

(a) 9
(b) 219 811
(c) 348 401

(a) 29
(c) 25 279 000

(a) 151
(a) 20
(b) 165 148 497 (b) 7 083 352,7
(c) 12 564 012,3 (c) 4 457 968,4

(a) 88
(a) 22
(b) 258 322 707 (b) 1 784 048

(a) 6
(a) 52
(b) 300 334 877 (b) 81 899 041
(c) 3 844 836
(c) 19 693 138

Geen

(a) 2
(b) 448 669

(b) 9 000 000
(c) 0

(a) 205
(c) 44 700 000

(a) 2
(b) 150 696
(c) 16 869

(a) 1
(c) 0

(a) 9
(b) 1 348 502,1
(c) 1 238 947

(a) 31
(b) 1 295 503

Midden-Amerika
Afrika ten zuiden
Noord-Amerika en het Caribisch
van de Sahara
gebied

NL

Verenigd Ko- (a) 61
ninkrijk (waarde (b)5 250 000
in GBP) (5)
(c)940 000

(a) 17
(b)2 007 919

Noord-Afrika

Oostenrijk (1)

Land

B. STATISTISCHE GEGEVENS PER GEOGRAFISCH GEBIED
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BIJLAGE II

Op de onderstaande adressen zijn de nationale wapenexportverslagen beschikbaar (op papier of op internet):
Duitsland:

www.bmwi.de, klik op „Politikfelder”, vervolgens op Aussenwirtschaft &
europa, daarna op Exportkontrolle

België:

diplobel.fgov.be

Denemarken:

Ministerie van Buitenlandse Zaken, N.4, Asiatisk Plads 2, DK–1448
Kopenhagen, Denemarken of www.um.dk (het verslag is tegen eind 2001
beschikbaar)

Finland:

www.vn.fi/plm/index.html

Frankrijk:

www.defense.gouv.fr/actualités/dossier/d49/index.html

Ierland:

www.entemp.ie/export

Italië:

rapport van de regering aan het parlement inzake wapenuitvoer over
2000, gepubliceerd door Camera dei deputati en Senato della repubblica
(Doc. LXVII n. 5)

Nederland:

www.minez.nl

Verenigd Koninkrijk:

www.fco.gov.uk

Zweden:

www.utrikes.regeringen.se/inenglish/pressinfo/information/publications.htm
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