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GOED NIEUWS… 
 
 

• De officiële en politieke steun voor de ontwikkeling van een internationaal 
wapenhandelsverdrag groeit. Midden november betuigde de Zweedse minister van 
Buitenlandse Zaken steun aan het initiatief. Eind november verklaarden ook de staatshoofden 
van de Commonwealth dat er meer internationale controle moet komen op wapentransfers.  
En op 3 december opende de Franse President Jacques Chirac de Franco-Afrikaanse top in 
Bamako met een toespraak waarin hij verklaarde dat Frankrijk achter het internationaal 
wapenhandelsverdrag staat. De toespraak van president Chirac kan u lezen op www.elysee.fr  

 
• Submunitie, de munitie die door clusterbommen verspreid wordt, maakt vele onnodige 

slachtoffers, ook wanneer het conflict waarin de bommen gebruikt werden al voorbij is. Maar 
al te vaak blijft deze submunitie rondslingeren, en gaat ze pas lang nadat de bom tot springen 
gebracht werd zelf af. België heeft onlangs het wetsvoorstel goedgekeurd van PS-senator 
Philippe Mahoux dat de productie, het opslaan, het bezit en verhandelen van submunitie 
verbiedt. Daarmee is het eerste land zijn dat een alomvattend verbod op clusterbommen 
invoert. Gehoopt wordt dat België, net als bij het verbod op antipersoonsmijnen, op die manier 
een voortrekkersrol kan spelen op internationaal niveau in de strijd tegen clustermunitie. Meer 
info is te vinden op www.handicapinternational.be en op www.stopclustermunitions.org.  

 
• Op 17 november keurde het Europese parlement een resolutie goed waarin het de Europese 

Raad oproept om de Europese Gedragscode in verband met wapenexport bindend te maken. 
De resolutie roept daarnaast ook op tot een samenhangende Europese strategie in verband 
met lichte wapens en tot strenge controles op tussenhandelaars. Daarnaast stemmen de 25 
lidstaten van de EU in met een voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe 
handelsverordening inzake folterapparatuur. De verordening zal de handel verbieden van alle 
goederen die geen enkel ander doel hebben dan foltering of de uitvoering van de doodstraf, 
zoals elektroshock-gordels, guillotines en elektrische stoelen. Producten die gebruikt kunnen 
worden om te folteren maar ook legale toepassingen hebben (producten voor tweeërlei 
gebruik), zoals voetboeien en elektroshock-wapens, zullen aan strikte exportcontroles 
onderworpen worden. 

 
• Het laatste halfjaarlijkse Vlaamse wapenhandelrapport zet een belangrijke stap naar meer 

transparantie. Voor het eerst worden de verhandelde goederen ingedeeld volgens de EU-lijst 
van militaire goederen, wat toch enig inzicht in de aard van deze goederen mogelijk maakt. 
Het Vlaams Netwerk Lichte Wapens (VNLW) streeft echter naar een nog grotere 
transparantie: om het parlement een degelijk controle-instrument te bieden zou het rapport 
alle informatie moeten verschaffen over de producent, de handelaar, de eindgebruiker en het 
precieze materiaal zoals dit bij andere producten gebeurt. Daarnaast blijkt uit het rapport dat 
er nog steeds exportvergunningen werden toegekend voor landen als India, Pakistan en Iran. 
Het persbericht van het VNLW naar aanleiding van het halfjaarlijkse rapport vindt u op 
www.vnlw.be .  

 
• Een andere belangrijke stap naar meer transparantie is het besluit van Minister Moerman om 

maandelijks alle toegekende en geweigerde invoer-, doorvoer- en uitvoervergunningen 
bekend te maken op het internet. Op deze manier kan de burger het wapenbeleid op de voet 
volgen. U vindt de rapporten op www.vlaanderen.be/wapenexport . 

 

http://www.elysee.fr/
http://www.handicapinternational.be/
http://www.stopclustermunitions.org/
http://www.vnlw.be/
http://www.vlaanderen.be/wapenexport


• Midden december werd duidelijk dat New Lachausée, het Waalse bedrijf dat deze zomer zijn 
licentie voor de bouw van een munitiefabriek in Tanzania ingetrokken zag onder druk van 
verschillende ngo’s en Minister De Gucht, hiervoor een royale schadevergoeding zou 
ontvangen van de nationale exportkredietverzekeraar Delcredere. Dit nog bovenop de 
schadevergoeding die het bedrijf al ontving van het Waalse Gewest. Het VNLW ging niet 
akkoord met deze regeling, en stuurde dan ook een persbericht uit. Enkele dagen na de 
aanklacht van het VNLW liet Minsiter Verwilghen de betaling van de schadevergoeding 
opschorten en besliste hij de zaak te laten onderzoeken. Meer info vindt u op www.vnlw.be . 

 
• De komende maanden beloven erg druk te worden voor de Control Arms campagne. We 

naderen stilaan de zomer van 2006, wat wil zeggen dat ook de VN Herzieningsconferentie 
voor het Actieprogramma inzake lichte wapens in zicht is. Op dat moment willen we een 
miljoen gezichten verzameld hebben met onze fotopetitie (op dit ogenblik zitten we aan 
ongeveer 650.000), en willen we voldoende politieke steun gecreëerd hebben opdat de 
onderhandelingen over een internationaal wapenhandelsverdrag zouden opgestart kunnen 
worden. Over de hele wereld zullen activisten de campagnebarometer doen stijgen. Een 
eerste aanloop naar de Herzieningsconferentie vindt plaats in januari, met de voorbereidende 
VN-conferentie. Ook hier zal Control Arms duidelijk aanwezig zijn. Meer nieuws hierover krijgt 
u in de volgende nieuwsbrief. 

 
 

Slecht nieuws… 
 
 

• Brazilië staat bekend als het land waar lichte wapens het meeste slachtoffers maken in de 
hele wereld. In 2003 werd een strengere wapenwet ingevoerd. Voor het eerst in jaren zakte 
het aantal dodelijke slachtoffers van vuurwapen. Toch was er eind november ook slecht 
nieuws. De nieuwe wapenwet stipuleerde dat er een referendum zou gehouden worden over 
de commerciële verkoop van wapens. Maandenlang werd er hevig campagne gevoerd door 
zowel voor- als tegenstanders van het verbod op wapencommercie. Aanvankelijk zag het er 
goed uit voor het ja-kamp, maar uiteindelijk draaide het toch anders uit: 64 % stemde tegen 
het verbod. Redenen voor deze tegenslag zijn het grote geld dat de wapenlobby in de 
campagne kon investeren, en het grote wantrouwen van de Brazilianen tegenover de regering 
en de politie. Meer info over het referendum en de uitslag vindt u op www.iansa.org . 

 
• In april meldden we u met niet onterechte trots dat Groot-Brittannië beloofd had het 

internationale wapenhandelsverdrag (ATT) op de agenda van de G8 wilde zetten. Enkele 
maanden later blijkt dat de tekst die het Verenigd Koninkrijk voorstaat een erg afgezwakte 
versie van het ATT is. De nieuwe ‘eigen’ versie van een internationaal wapenhandelsverdrag 
van het VK, de “guidelines for the control of international transfers of small arms and light 
weapons”, zal volgens Amnesty International, Oxfam en IANSA niet volstaan om 
onverantwoorde internationale transfers van lichte wapens te voorkomen. Control Arms roept 
de Belgische regering dan ook op om het oorspronkelijke voorstel van het ATT te blijven 
steunen, en ervoor te zorgen dat ook dit voorstel voor het ATT besproken wordt tijdens het 
Belgische voorzitterschap van de OVSE in 2006.  

 
• China’s houding tegenover de mensenrechten blijft problematisch. Op 6 december werden 

minstens 3 mensen gedood toen veiligheidsdiensten het vuur openden op betogers in 
Dongzhou. Precies omwille van het ontbrekende respect voor de mensenrechten besliste de 
EU in 2005 om het wapenembargo tegen China te behouden. Dat wapenembargo blijkt echter 
vele achterpoortjes te hebben, vooral omdat het enkel van toepassing is op volledige 
wapensystemen en niet op losse onderdelen of op goederen voor tweeërlei gebruik. Het 
resultaat is dan ook duidelijk: volgens een rapport van de Raad van Ministers exporteerden de 
EU-landen in 2004 voor meer dan € 340 miljoen aan militair materiaal naar China! Info over de 
schietpartij van 6 december is te lezen op www.hrw.org.   
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