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16. wapenstokken;
17. onderdelen die speciaal ontworpen of aangepast zijn voor de goederen, vermeld in punten 1 tot en met 16;
18. de halffabricaten, de productieapparatuur en onderdelen daarvoor, de programmatuur en de technologie die
bestemd zijn om de goederen, vermeld in punt 1 tot en met 17, te ontwikkelen, te produceren of te gebruiken.
Voor de toepassing van punt 18 worden ″halffabricaten″, ″productieapparatuur en onderdelen daarvoor″,
″programmatuur″ en ″technologie″ verstaan als vermeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen.
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 tot uitvoering van het
Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,
K. PEETERS

Bijlage 4. — Lijst van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie die in-, uit- en doorgevoerd
en overgebracht kunnen worden zonder vergunning als vermeld in artikel 37 van het Wapenhandelbesluit
1. Civiele vuurwapens
A. Vuurwapens met een historische, folkloristische of decoratieve waarde
1. De vuurwapens met een historische, folkloristische of decoratieve waarde, vermeld in artikel 1, punt 1o, 2o en
4o, van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of
decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt.
B. Vuurwapens die voor het afschieten onbruikbaar zijn gemaakt
1. Vuurwapens die definitief voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt volgens de regels, vastgesteld in het
koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve
waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt.
C. Alarmwapens
1. Vuurwapens die ontworpen zijn voor het geven van alarm en die volgens het koninklijk besluit van
18 november 1996 tot indeling van sommige alarmwapens bij de categorie vergunningsplichtige vuurwapens als vrij
verkrijgbare wapens beschouwd worden.
D. Vuurwapens die ontworpen zijn voor het geven van signalen, voor reddingsactiviteiten, voor het slachten van dieren of voor
visserij met harpoenen
1. Vuurwapens die ontworpen zijn voor het geven van signalen, voor reddingsactiviteiten, voor het slachten van
dieren of voor visserij met harpoenen, en die volgens het koninklijk besluit van 1 maart 1998 betreffende de indeling
in categorieën van sommige seinpistolen, sommige slachttoestellen, sommige verdovingswapens als vrij verkrijgbare
wapens beschouwd worden.
2. Onderdelen
1. Onderdelen van de vuurwapens met een historische, folkloristische of decoratieve waarde als vermeld in punt
1.A.1.
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 tot uitvoering van het
Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,
K. PEETERS

Bijlage 5. — Algemene vergunning voor de overbrenging van defensiegerelateerde producten naar strijdkrachten als
vermeld in artikel 14, § 2, 1o, van het Wapenhandeldecreet en artikel 9, § 1, van het Wapenhandelbesluit (Algemene
Vergunning nr. 1)
§ 1. Defensiegerelateerde producten
1. Deze algemene vergunning geldt voor alle defensiegerelateerde producten en productcategorieën, opgenomen
in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen.
§ 2. Bestemmingen en bestemmelingen
2. Deze algemene vergunning geldt voor de overbrenging door personen met woonplaats of maatschappelijke zetel
in het Vlaamse Gewest naar bestemmelingen die formeel deel uitmaken van de strijdkrachten van een andere lidstaat
van de EU, of naar een aanbestedende dienst op het gebied van defensie die voor het exclusieve gebruik van die
strijdkrachten aankopen verricht, met uitzondering van de strijdkrachten van het Koninkrijk der Nederlanden en het
Groothertogdom Luxemburg.
§ 3. Voorwaarden voor het gebruik van de algemene vergunning
3. Personen die willen gebruikmaken van deze algemene vergunning voor definitieve overbrengingen, moeten
houder zijn van een voorafgaande machtiging als vermeld in artikel 10, § 1, van het Wapenhandeldecreet en in artikel
29 tot en met 31 van het Wapenhandelbesluit.
4. Voor een persoon van deze algemene vergunning kan gebruikmaken, moet hij zich registreren bij de dienst
Controle Strategische Goederen, vermeld in artikel 14, § 6, van het Wapenhandeldecreet en in artikel 10 van het
Wapenhandelbesluit. Hij kan pas overbrengingen op basis van deze algemene vergunning verrichten als hij van de
dienst Controle Strategische Goederen een bevestiging van de registratie heeft ontvangen.
5. Voor de eerste overbrenging naar een bepaalde bestemmeling op basis van deze algemene vergunning moet
geverifieerd worden dat de bestemmeling daadwerkelijk formeel deel uitmaakt van de strijdkrachten van een andere
lidstaat van de EU of een aanbestedende dienst op het gebied van defensie is die voor het exclusieve gebruik van die
strijdkrachten aankopen verricht, en moet daarvan een schriftelijk bewijs bijgehouden worden.

