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SLECHT NIEUWS… 
 

• Tussen 25 en 29 september 2007 vielen veiligheidsdiensten in Myanmar vreedzame betogers 

aan. Duizenden mensen werden gearresteerd, honderden mensen raakten gewond en zeker 
31 mensen lieten het leven. De repressie die volgde, werd door de veiligheidsdiensten van 
Myanmar uitgevoerd met militaire trucks, traangas, rubberen kogels, granaatwerpers, 
aanvalswapens, shotguns en munitie en ander materiaal voor ordehandhaving. De 
voornaamste leveranciers aan de troepen van Myanmar zijn China, India en Rusland, met 
andere bevoorradingen uit Oekraïne, Servië en Israël. De mensenrechten en het 
internationale humanitaire recht worden er systematisch mee geschonden. Amnesty 
International Vlaanderen verzocht de Chinese en Russische ambassade dan ook bij hun 
regeringen aan te dringen op de onmiddellijke schorsing van wapenleverancierringen aan 
Myanmar.Verder vroeg Amnesty Vlaanderen Minister De Gucht dat België er bij de VN 
Veiligheidsraad voor zou pleiten een alomvattend en verplicht wapenembargo op te leggen 
aan Myanmar.  

 

• In de Kamercommissie Justitie circuleren voorstellen die de wet op het vuurwapenbezit van 
8 juni 2006 (ontstaan na het Hans Van Themsche drama in Antwerpen) dreigen uit te hollen. 
Het Vlaams Netwerk Lichte Wapens (waarvan Amnesty Vlaanderen lid is) roept 
parlementairen op om hier een stokje voor te steken. Het VNLW roept alle parlementairen op:  

• om de wet intact te houden met het oog op de bescherming van burgers tegen 
ongevallen en misdaden met vuurwapens; 

• om geen spoedprocedure te aanvaarden om de wet te wijzigen; 

• om de speciaal daartoe opgerichte Adviesraad voor Wapens in te schakelen bij de 
bespreking van de voorstellen. 

Voor de volledige oproep van het VNLW zie: http://www.aivl.be/Media/vnlw-_bericht_121107_-
herziening_federale_wapenwet.pdf  

 

• Het Vlaams Vredesinstituut publiceerde op 13 maart 2008, zoals elk voorjaar  
een jaarrapport met cijfers, analyses en duiding bij de ontwikkelingen in de Vlaamse 
buitenlandse wapenhandel. In 2007 werd door de Vlaamse overheid voor meer dan 370 

miljoen euro aan vergunningen voor buitenlandse handel in militair materieel uitgereikt. Het 
gaat om invoer voor 65,9 miljoen euro (280 vergunningen), uitvoer voor 270,3 miljoen euro 
(182 vergunningen) en doorvoer voor 35,3 miljoen euro (16 vergunningen). Voor invoer 
(+130%) en uitvoer (+35%) betekent dit een fikse stijging; voor doorvoer een opvallende 

daling. 
 

• Ondanks de aanwezigheid van miljoenen kleine wapens in Afghanistan, werden sinds de 
inval van de VS in 2002 nog eens 409.022 kleine wapens het land ingevoerd, terwijl er amper 
200.000 veiligheidstroepen zijn. Veiligheidsmaatregelen inzake deze wapens zijn echter 
helemaal nog niet in voege. Veel van deze wapens werden overigens in het land gebracht 
door de NAVO landen en hun bondgenoten. Op de NAVO Top in Boekarest (2 tot 4 april in 
Roemenië) wordt hier dan ook aandacht op getrokken door de NGO’s en niet alleen op het 
zenden van nog meer NAVO troepen en materiaal naar het land, zoals President Bush van de 
VS vraagt.  
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EN GOED NIEUWS 
 

• Na de federalisering van de wapenexport in 2003 werd besloten dat er een 
samenwerkingsakkoord op het gebied van in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie, militair 
en ordehandhavend materieel en de technologieën er omtrent noodzakelijk was.  Dit 
samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de drie Gewesten die sedert de 
federalisering deze bevoegdheid uitoefenen, ondertekend op 17 juli, werd uiteindelijk 
gepubliceerd in het Belgische Staatsblad op 20 december 2007.  

 

• Oslo Proces rond clustermunitie: sinds de conferentie in Oslo in februari 2007 omtrent de 
uitwerking van een juridisch bindend verdrag op een verbod op clusterbommen, vonden nog  
verschillende opvolgingsontmoetingen plaats, waaronder in oktober 2007 een conferentie in 
Brussel. Het aantal landen dat zich engageert voor zulk verdrag, groeide tot 90. In februari 
2008 vond in Wellington nog zulk een conferentie plaats,de laatste conferentie van het ‘Oslo 
Proces’ in aanloop naar de Dublin Conferentie, met als resultaat een sterke verklaring, 
ondersteund door 82 landen. Op de mondiale “Dublin Diplomatic Conference on Cluster 
Munitions” van 18 tot 30 mei wordt verder onderhandeld over een verdrag dat handelt over 

een verbod op clusterbommen, het ontmijnen van landen getroffen door clustermunitie en 
verhoogde steun aan slachtoffers van clustermunitie. 
19 april werd overigens door CMC uitgeroepen tot een internationale actiedag tegen 40 jaar 
van burgerslachtoffers ten gevolge van clusterbommen.  

 

• Op 11 februari 2008 begonnen de eerste besprekingen van de Groep van Gouvernementele 
Experten van de VN i.v.m. een mondiaal Arms Trade Treaty. Honderden niet-

gouvernementele organisaties van de Control Arms campagne voeren sinds 2003 actie voor 
een verdrag dat wapentransfers moet verbieden van zodra deze conflicten, armoede en 
ernstige mensenrechtenschendingen in de hand werken, het Arms Trade Treaty. Terwijl ruim 
80 procent van de staten deze doelstelling steunt, staan sommige overheden sceptisch 
tegenover het verdrag. Ze beweren dat een verdrag in de weg zal staan van wapenhandel die 
nodig is voor legitieme defensie, politie en vredeshandhaving.  Deze Groep, die zijn 2

de
 en 3

de
 

zittingen in New York houden tussen 12 en 16 mei en tussen 28 juli en 8 augustus, moet een 
rapport maken voor de Algemene Vergadering in oktober.  
 

• Op 12 februari 2008 startte de Internationale Rode Handen Campagne in België. De 
Belgische Coalitie tegen het Gebruik van Kindsoldaten strijdt samen met andere landen tegen 
het gebruik van kindsoldaten in gewapende conflicten.  Toenmalig premier Verhofstadt 
betuigde alvast al zijn steun aan de campagne. Voor mee actie op: http://www.kindsoldaat.be/ 

 

• De Russische wapenhandelaar Viktor Bout werd begin maart 2008 aangehouden door de 
Thaise politie, enkele uren nadat hij vanuit Moskou in Bangkok was aangekomen. De 
‘handelaar in dood’ wordt verdacht van grootschalige wapenhandel in Zuid-Amerika en Afrika. 
Sinds het begin van de jaren ‘90, met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, smokkelde deze 
vroegere agent van de geheime dienst KGB wapens vanuit Oost-Europa naar Afrikaanse 
oorlogsgebieden, ongeacht de VN wapenembargo’s. Onder andere Liberia, Sierra Leone, DR 
Congo, Angola werden voorzien d.m.v. Bouts leveringen. Bout bewapende op het einde van 
de jaren negentig ook de strijdende facties in Afghanistan. Zowel de regering, als de Taliban 
namen in het geheim wapens van hem af. Zijn naam circuleert eveneens in verband met 
bloeddiamanten. Hij heeft ook een tijdlang geopereerd vanop de luchthaven van Oostende 
met de Trans Aviation Network Group. De Verenigde Staten van Amerika vroegen reeds om 
zijn uitlevering, voor raketten en andere wapens die hij zou geleverd hebben aan de 
Colombiaanse rebellenbeweging Farc. Ook België had via Interpol om zijn opsporing verzocht.  

 

• Europees Parlement heeft een resolutie gestemd om de gedragscode voor wapenexporten 
juridisch bindend te maken. De “Code of Conduct on Arms Transfers” van de Europese Unie 

viert dit jaar z’n tiende verjaardag. Hoewel COREPER (in 2005) en de NGO’s er reeds jaren 
op aandrongen om deze gedragscode juridisch bindend te maken, blijft een goedkeuren door 
de lidstaten in de Raad van de Europese Unie achterwege. Heel wat EU lidstaten wensen 
immers vb. wapens te blijven leveren aan de Volksrepubliek China. 
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• De VN-Veiligheidsraad overwoog, op vraag van de VS en van Frankrijk, om het 
wapenembargo tegen DR Congo  te versoepelen. Het Vredesakkoord van Goma vormde 

voor de Veiligheidsraad hiervoor de aanleiding  Op deze aankondiging is met grote 
bezorgdheid gereageerd door mensenrechten NGO’s. Het Vlaams Netwerk Lichte Wapens 
verspreidde hierover ook een persbericht, te vinden op: http://www.vnlw.be/persberichten.html 
De VN-Veiligheidsraad heeft uiteindelijk op 31 maart 2008 beslist het wapenembargo op alle 
milities en rebellengroepen in Congo met negen maanden te verlengen. Tegelijk heeft de 
Raad het embargo op de Congolese regering opgeheven. In april 2005 breidde de Raad het 
embargo uit op alle partijen in het land die zich wapens kunnen aanschaffen, in een poging 
rust te brengen in het woelige oosten. De belangrijkste bekommernissen van België en de 
NGO’s zijn in de resolutie opgenomen. Zo vormt geweldpleging tegen vrouwen voortaan een 
reden voor de Raad om persoonsgerichte acties op te leggen tegen de belangrijkste 
verantwoordelijken voor deze wandaden.  
Amnesty International blijft wel bezorgd over de ophef op de Congolese regering, aangezien 
nog niet alle eenheden het officiële integratieproces hebben doorlopen. Van sommige van hen 
is geweten dat ze zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen zoals het inzetten van 
kindsoldaten.  

 

• De Belg Jacques Monsieur, een topagent van de Belgische militaire inlichtingendienst die 
tientallen jaren op grote schaal actief was als internationale wapensmokkelaar, staat sinds 
begin april 2008 voor de correctionele rechtbank in het Franse Bourges op beschuldiging van 
illegale wapenhandel. Monsieur werd voor gelijkaardige feiten eerder al in ons land 
veroordeeld, achter gesloten deuren. Hij dreef handel van eind jaren 70 tot eind jaren 90 met 
Iran tijdens de oorlog met Irak, met Bosnië en Kroatië tijdens de Joegoslavische oorlog, 
Congo, Congo-Brazzaville, Ecuador, Ivoorkust, Burkina Faso, Togo en Qatar.  
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