Defensiegerelateerde producten = de producten, met inbegrip van programmatuur en technologie, die opgenomen zijn in de Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen
ML1: Vuurwapens met klein kaliber, incl. toebehoren en onderdelen
ML12: Hoge kinetische energiewapensystemen, incl. onderdelen
ML2: Vuurwapens met groot kaliber, incl. toebehoren en onderdelen
ML13: Gepantserde of beschermende uitrusting en constructies, incl. onderdelen
ML3: Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen, incl. toebehoren en onderdelen
ML14: Oefenmaterieel en simulatoren, incl. toebehoren en onderdelen
ML4: Ontploffingsmechanismen (vb. bommen, torpedo's, raketten) , incl. toebehoren en
ML15: Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen, incl. toebehoren en
onderdelen
onderdelen
ML5: Vuurgeleidingssystemen en apparatuur voor tegenmaatregelen, incl. toebehoren en
ML16: Halffabricaten voor ML1-ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 of ML19
onderdelen
ML17: Militaire uitrustingsstukken, materialen en 'bibliotheekprogramma's, incl. onderdelen
ML6: Voertuigen, incl. onderdelen
ML18: Productieapparatuur voor ML-goederen, incl. onderdelen
ML7: Chemisch en biologisch toxisch en radioactief materiaal, incl. onderdelen
ML19: Gerichte-energiewapensystemen, incl. onderdelen
ML8: Energetische materialen en aanverwante substanties
ML20: Cryogene en supergeleidende apparatuur, incl. toebehoren en onderdelen
ML9: Vaartuigen, incl. toebehoren en onderdelen
ML21: Programmatuur voor ML-goederen
ML10: Vliegtuigen en aanverwante uitrustingsstukken, incl. onderdelen
ML22: Technologie voor ontwikkeling, productie of gebruik van ML-goederen
ML11: Elektronische apparatuur, incl. onderdelen
Ordehandhavingsmateriaal = goederen die speciaal ontworpen of aangepast zijn voor ordehandhaving of oproerbeheersing (hieronder lijst van vergunningsplichtig materiaal bij uit- en doorvoer)
10. Ladingen voor directionele explosies
1. Waterkanonvoertuigen
11. Kogel- of fragmentatiebestendige helmen en schilden
2. Voertuigen om mobiele barrières op te werpen
3. Voertuigen om barricades te verwijderen
12. Vingerafdrukapparatuur
4. Voertuigen om door middel van stroomstoten indringers af te weren
13. Geluidsapparaten
5. Voertuigen voor gevangen- of gedetineerdenvervoer
14. Uitrusting voor het onderscheppen van berichten
6. Voertuigen die gebruikt kunnen worden voor binnenlandse repressie
15. Elektrisch bediende zoeklichten
7. Waterkanonnen
16. Wapenstokken
8. Mobiele barrières, al dan niet voorzien van scheermesprikkeldraad
17. Speciaal ontworpen of aangepaste onderdelen voor 1-16
9. Constructiemateriaal, uitgerust met bescherming tegen kogels
18. Halffabricaten, productieapparatuur, programmatuur en technologie voor ontwikkeling,
productie of gebruik 1-17
Ander voor militair gebruik dienstig materiaal (‘catch all’) = goederen die alleen of in combinatie met elkaar of andere goederen, substanties of organismen ernstige schade kunnen
toebrengen aan personen of goederen en die als middel tot geweldpleging ingezet kunnen worden in een gewapend conflict of een soortgelijke situatie van geweld
Geen lijst; ‘case-by-case’-evaluatie.
‘Verboden goederen’ = defensiegerelateerde producten, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen, munitie en andere goederen waarvan de in-, uit- en doorvoer en de
overbrenging verboden zijn
1.A. 1. Giftige stoffen en voorlopers (chemische wapens)
1.D.4. Halffabricaten, productieapparatuur, programmatuur en technologie voor
1.B.1. Microbiologische of andere biologische agentia of toxines (bio- en bacteriologische w.) ontwikkeling, productie of gebruik 1.A.1.-1.D.3.d.
1.D.5. Inerte munitie en bepantsering die verarmd uranium of elk ander industrieel uranium
1.B.2. Verspreidingsmiddelen, productieapparatuur en technologie voor 1.B.1
bevatten en de halffabricaten, de productieapparatuur en onderdelen daarvoor, de
1.C.1. Biologische of radioactieve stoffen voor milieuveranderingstechnieken
1.D.1. Antipersoonsmijnen, valstrikmijnen en soortgelijke mechanismen
programmatuur en de technologie die bestemd zijn om die goederen te ontwikkelen, te
1.D.2. Clustermunitie
produceren of te gebruiken.
1.D.3.a. Wapens waarvan de voornaamste uitwerking is dat ze een letsel toebrengen door
Bijkomend verboden bij invoer en overbrenging naar het Vlaamse Gewest
middel van deeltjes die niet met röntgenstralen in het menselijk lichaam kunnen worden
2.1. Defensiegerelateerde producten, andere dan die welke, vermeld in punt 1,
ontdekt
ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen, munitie en andere goederen die
1.D.3.b. Antipersoonsmijnen, valstrikmijnen en soortgelijke mechanismen
volgens de Wapenwet van 8 juni 2006 als verboden wapens worden beschouwd.
1.D.3.c. Brandwapens
1.D.3.d. Blindmakende laserwapens

