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§ 5. Beperkingen op eindgebruik en uitvoer naar landen buiten de Europese Unie, als vermeld in artikel 9, § 2, van
het Wapenhandelbesluit
15. Defensiegerelateerde producten die op basis van deze algemene vergunning naar een andere lidstaat worden
overgebracht, mogen niet aangewend worden in of uitgevoerd worden naar een land buiten de Europese Unie voor
gebruik met of de ontwikkeling of productie van defensiegerelateerde producten waarvan de overbrenging verboden
is op basis van artikel 3, § 1, eerste lid, van het Wapenhandeldecreet.
§ 6. Schorsing en beperking van de algemene vergunning, als vermeld in artikel 13 van het Wapenhandelbesluit
16. Met toepassing van artikel 43 van het Wapenhandeldecreet en artikelen 46 tot en met 49 van het
Wapenhandelbesluit kan deze algemene vergunning geschorst worden of beperkt worden in gebruik.
§ 7. Tijdelijke uitsluiting van personen die gebruikmaken van de algemene vergunning
17. Met toepassing van artikel 44 van het Wapenhandeldecreet en artikelen 50 en 51 van het Wapenhandelbesluit
kan een persoon tijdelijk van het gebruik van deze algemene vergunning uitgesloten worden.
§ 8. Inwerkingtreding
18. Deze algemene vergunning treedt in werking op 30 juni 2012.
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 7. — Algemene vergunning voor de tijdelijke overbrenging van defensiegerelateerde producten met het oog op
demonstratie, evaluatie of expositie als vermeld in artikel 14, § 2, 3o, van het Wapenhandeldecreet en artikel 9,
§ 1, van het Wapenhandelbesluit (Algemene Vergunning nr. 3)
§ 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 tijdelijke overbrenging door personen met woonplaats of
maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest naar bestemmelingen die gevestigd zijn in de lidstaten van de Europese
Unie, met uitzondering van het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg.
§ 3. Toegelaten doeleinden voor het gebruik van de algemene vergunning
3. Deze algemene vergunning mag alleen gebruikt worden voor tijdelijke overbrengingen met het oog op
″demonstratie″, ″evaluatie″ of ″expositie″ als vermeld in artikel 12, § 1, vierde lid, van het Wapenhandelbesluit.
Onder ″demonstratie″ wordt verstaan : een besloten presentatie van defensiegerelateerde producten in een
niet-publieke ruimte aan een specifieke eventuele bestemmeling of verschillende specifieke eventuele bestemmelingen.
Onder ″expositie″ wordt verstaan : een publieke presentatie van defensiegerelateerde producten in het kader van
een commercieel evenement van een bepaalde duur waar verschillende exposanten hun producten voorstellen aan
bezoekende handelaren of aan het grote publiek.
Onder ″evaluatie″ wordt verstaan : het gebruiken van defensiegerelateerde producten voor hun beoogde
bestemming in de minimale mate die vereist is om de technische en operationele eigenschappen en capaciteiten van de
betreffende producten te beoordelen met het oog op de eventuele aankoop, huur of lease van de betreffende producten.
4. Bij de demonstratie, evaluatie of expositie mogen de betreffende defensiegerelateerde producten geen deel
uitmaken van een productieproces en niet voor hun beoogde bestemming gebruikt worden, tenzij dat alleen het geval
is in een minimale mate die vereist is voor effectieve demonstratie-, evaluatie- of expositiedoeleinden, als vermeld in
artikel 12, § 1, tweede lid, van het Wapenhandelbesluit.
§ 4. Voorwaarden voor het gebruik van de algemene vergunning
5. 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 tijdelijke overbrengingen op basis van deze algemene vergunning verrichten als hij
van de dienst Controle Strategische Goederen een bevestiging van de registratie heeft ontvangen.
6. Bij elke tijdelijke overbrenging op basis van deze algemene vergunning moet op de handelsbescheiden die bij
de levering gevoegd zijn, aangegeven worden dat wordt gebruikgemaakt van deze algemene vergunning, en moet het
verkregen registratienummer vermeld worden, vermeld in artikel 10, § 4, tweede lid, 2o, van het Wapenhandelbesluit.
7. Uiterlijk op het moment van de tijdelijke overbrenging moet de bestemmeling op de hoogte gebracht worden
van de beperkingen, vermeld in paragraaf 6 van deze vergunning, als vermeld in artikel 12, § 2, tweede lid, van het
Wapenhandeldecreet, en moet daarvan een schriftelijk bewijs bijgehouden worden.
8. De defensiegerelateerde producten die op basis van deze algemene vergunning tijdelijk naar een andere lidstaat
worden overgebracht, moeten uiterlijk drie jaar na de tijdelijke overbrenging weer naar het Vlaamse Gewest
overgebracht worden in de oorspronkelijke staat en zonder dat een component of software is verwijderd, gekopieerd
of verspreid, met uitzondering van schade die voortvloeit uit het normale gebruik van de producten met het oog op
″demonstratie″, ″evaluatie″ of ″expositie″, als vermeld in artikelen 9, § 2, 4o en 12, § 1, derde lid van het
Wapenhandelbesluit. Van de wederoverbrenging wordt een schriftelijk bewijs bijgehouden.
9. Personen die gebruikmaken van deze algemene vergunning, moeten van hun tijdelijke overbrengingen op basis
van de vergunning minstens zeven jaar een gedetailleerd en volledig overzicht bijhouden als vermeld in artikel 49, § 2,
van het Wapenhandeldecreet en artikelen 58, § 1, en 60, § 1, van het Wapenhandelbesluit.
10. Op basis van de overzichten, vermeld in punt 9, moeten personen die gebruikmaken van deze algemene
vergunning om de zes maanden over hun tijdelijke overbrengingen rapporteren aan de dienst Controle Strategische
Goederen, vermeld in artikel 49, § 1, van het Wapenhandeldecreet en artikelen 57, 58 en 60 van het Wapenhandelbesluit.
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§ 6. Uitzonderingen en beperkingen op het gebruik van de algemene vergunning, als vermeld in 14, § 7,
tweede lid, van het Wapenhandeldecreet en artikelen 9, § 2, en 11 van het Wapenhandelbesluit
11. Deze algemene vergunning mag niet gebruikt worden voor de tijdelijke overbrenging voor toegelaten
doeleinden van defensiegerelateerde producten waarvan de overbrenging verboden is op basis van artikel 3, § 1, eerste
lid, van het Wapenhandeldecreet.
12. Deze algemene vergunning mag niet gebruikt worden als de persoon die ervan wil gebruikmaken, niet kan
garanderen dat de betreffende defensiegerelateerde producten in de oorspronkelijke staat, vermeld in punt 8, weer naar
het Vlaamse Gewest overgebracht zullen worden.
13. Deze algemene vergunning mag niet gebruikt worden voor de tijdelijke overbrenging van defensiegerelateerde
producten naar personen of voor doeleinden ten aanzien waarvan het gebruik van de algemene vergunning met
toepassing van artikel 14, § 7, tweede lid, en artikel 43 van het Wapenhandeldecreet en artikel 46 tot en met 49 van het
Wapenhandelbesluit werd beperkt.
§ 5. Beperkingen op eindgebruik en uitvoer naar landen buiten de Europese Unie, als vermeld in artikel 9, § 2, van
het Wapenhandelbesluit
14. Defensiegerelateerde producten die op basis van deze algemene vergunning tijdelijk naar een andere lidstaat
worden overgebracht, mogen niet aangewend worden in of tijdelijk uitgevoerd worden naar een land buiten de
Europese Unie voor gebruik met of de ontwikkeling of productie van defensiegerelateerde producten waarvan de
overbrenging verboden is op basis van artikel 3, § 1, eerste lid, van het Wapenhandeldecreet.
§ 6. Schorsing en beperking van de algemene vergunning, als vermeld in artikel 13 van het Wapenhandelbesluit
15. Met toepassing van artikel 43 van het Wapenhandeldecreet en artikelen 46 tot en met 49 van het
Wapenhandelbesluit kan deze algemene vergunning geschorst worden of beperkt worden in gebruik.
§ 7. Tijdelijke uitsluiting van personen die gebruikmaken van de algemene vergunning
16. Met toepassing van artikel 44 van het Wapenhandeldecreet en artikel 50 en 51 van het Wapenhandelbesluit kan
een persoon tijdelijk van het gebruik van deze algemene vergunning uitgesloten worden.
§ 8. Inwerkingtreding
17. Deze algemene vergunning treedt in werking op 30 juni 2012.
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 8. — Algemene vergunning voor de tijdelijke overbrenging van defensiegerelateerde producten met het oog op
onderhoud of herstelling als vermeld in artikel 14, § 2, 4o, van het Wapenhandeldecreet en artikel 9, § 1, van het
Wapenhandelbesluit (Algemene Vergunning nr. 4)
§ 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 tijdelijke overbrenging en wederoverbrenging door personen met
woonplaats of maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest naar bestemmelingen die gevestigd zijn in de lidstaten
van de Europese Unie, met uitzondering van het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg.
Deze bestemmeling moet telkens ofwel de oorspronkelijke leverancier van de betreffende defensiegerelateerde
producten zijn, ofwel de oorspronkelijke bestemmeling naar wie de betreffende goederen opnieuw overgebracht
worden na onderhoud of herstelling in het Vlaamse Gewest., als vermeld in artikel 14, § 2, 4o van het
Wapenhandeldecreet.
§ 3. Toegelaten doeleinden voor het gebruik van de algemene vergunning
3. Deze algemene vergunning mag alleen gebruikt worden voor tijdelijke overbrengingen met het oog op
onderhoud of herstelling en voor de wederoverbrenging na onderhoud of herstelling in het Vlaamse Gewest, als
vermeld in artikel 12, § 2, eerste lid, van het Wapenhandelbesluit.
Onderhoud of herstelling kan gepaard gaan met toevallige verbetering van de oorspronkelijke producten,
bijvoorbeeld door het gebruik van moderne reserveonderdelen of door de toepassing van een recentere norm om
betrouwbaarheids- of veiligheidsredenen, als dat niet tot gevolg heeft dat de functionele mogelijkheden van de
betreffende defensiegerelateerde producten vergroot worden of de producten van nieuwe of extra functies voorzien
worden, als vermeld in artikel 12, § 2, tweede lid, van het Wapenhandelbesluit.
§ 4. Voorwaarden voor het gebruik van de algemene vergunning
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. Bij elke tijdelijke overbrenging of wederoverbrenging op basis van deze algemene vergunning moet op de
handelsbescheiden die bij de levering gevoegd zijn, aangegeven worden dat wordt gebruikgemaakt van deze algemene
vergunning, en moet het verkregen registratienummer vermeld worden, vermeld in artikel 10, § 4, tweede lid, 2o, van
het Wapenhandelbesluit.
6. Uiterlijk op het moment van de tijdelijke overbrenging of wederoverbrenging moet de bestemmeling op de
hoogte gebracht worden van de beperkingen, vermeld in paragraaf 6 van deze vergunning, als vermeld in artikel 12,
§ 2, tweede lid, van het Wapenhandeldecreet, en moet daarvan een schriftelijk bewijs bijgehouden worden.
7. De defensiegerelateerde producten die op basis van deze algemene vergunning tijdelijk naar een andere lidstaat
worden overgebracht met het oog op onderhoud of herstelling, moeten uiterlijk drie jaar na de tijdelijke overbrenging
weer naar het Vlaamse Gewest overgebracht worden als vermeld in artikel 9, § 2, 4o van het Wapenhandelbesluit. Van
de wederoverbrenging wordt een schriftelijk bewijs bijgehouden.

