
Dossier: Vlaamse wapens gebruikt in oorlogen in Jemen en Libië?

De Verenigde  Arabische  Emiraten  spelen  een  toxische  rol  in  het  Midden Oosten.  De militaire  interventie  van  de
Saoedisch  geleide  coalitie  –  waar  de  VAE  een  belangrijke  rol  in  speelt  –,  heeft  geleid  tot  grootschalige
mensenrechtenschendingen en één van de grootste humanitaire crisissen ter wereld. Ook Libië verkeert al jarenlang in
oorlog, met twee rivaliserende regeringen die elkaar bekampen. Ondanks een VN-wapenembargo, komt de VAE ook
hier tussen en ondersteunt het de regering van Haftar militair. Waar deze wapens oorspronkelijk vandaan komen, wordt
steeds duidelijker. Kort na de start van de oorlog in Jemen in 2015, kondigde het Canadese wapenbedrijf Esterline een
contract aan voor de levering van cockpits aan het Amerikaans bedrijf IOMAX, met als bestemming de luchtmacht van
de Verenigde  Arabische  Emiraten.  Esterline  is  sinds 2014 ook eigenaar  van een  vestiging in  Vlaanderen  voor de
productie van beeldschermen van onder andere (militaire) vliegtuigcockpits. Dit doet de vraag rijzen of Vlaanderen
militair materiaal leverde aan de VAE dat is gebruikt in de oorlog in Jemen en Libië.

De Vlaamse regering hanteert op papier een restrictief wapenexportbeleid ten opzichte van de VAE. Zo weigerde de
Vlaamse regering in 2016 drie vergunningen aan de VAE. In de praktijk weet de regering meestal niet waar haar wapens
terecht komen. Volgens onderzoek van het Vlaams Vredesinstituut schommelde het ongekend eindgebruik de afgelopen
jaren tussen de 50 en 70 procent.1 Een groot deel van de Vlaamse export gaat in eerste instantie immers naar Europese
lidstaten en de Verenigde Staten. Aangezien de Vlaamse wapenproductie voornamelijk bestaat uit componenten, zijn
deze landen er zelden de eindgebruiker van. Ondanks herhaaldelijke waarschuwingen vanuit de vredesbeweging en de
oppositie,  laat  de  Vlaamse  regering  het  tot  op  vandaag  na  om het  eindgebruik  van  Vlaamse  wapens  strenger  te
controleren.

Emirati gevechtsvliegtuigen uitgerust met Vlaamse technologie

In 2014 nam het Canadese wapenbedrijf Esterline de defensiepoot van het Vlaamse bedrijf Barco over – een bedrijf dat
voornamelijk beeldschermen voor militair gebruik en simulatie-apparatuur produceerde. Vanaf september 2014 werden
die activiteiten overgenomen door Esterline.2 Een jaar later, op 15 juni 2015, kondigde Esterline aan dat het een contract
had afgesloten met het Amerikaans bedrijf  IOMAX voor de verkoop van meerdere cockpits.

De cockpits  zouden  op hun beurt  worden  geïncorporeerd  in  een  vloot  van 24  Archangel  gevechtsvliegtuigen  van
IOMAX,  met  als  eindbestemming  de  Verenigde  Arabische  Emiraten.  Deze  Emirati  Archangels  (AT 802)  werden
uitgerust  met  Mk  82  lasergeleide  bommen,  Hellfire  projectielen  en  Roketsan  bommen.3 Op  een  filmpje  van  de
producent IOMAX is te zien dat de Archangel werd uitgerust met zware munitie:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=laXyH-FBwRE 

De eerste Archangels van de 24 vliegtuigen werden geleverd in juni 2015. In maart 2017 vonden de laatste leveringen
van het initiële contract plaats.4 Nadien volgden echter bijkomende leveringen, waardoor de VAE in november 2017
beschikte over 48 Archangels. 

Voor Esterline is de VAE een belangrijke exportmarkt, zo liet Kristof Vierin, vice-president sales Esterline Belgium,
onlangs nog weten op de Dubai Airshow: 

“The UAE is an important market segment for us as a region, we do have some helicopter opportunities in the country.
It is one of our core markets that we are addressing.”

1 Diederik Cops, De Vlaamse vergunningspraktijk voor wapenexport: Elementen voor een uitgewerkt 
wapenexportbeleid, 2017.

2 https://www.barco.com/nl/News/Press-releases/Barco-en-Esterline-VS-bereiken-overeenkomst-over-verkoop-
Barcos-Defense-Aerospace-divisie.aspx 

3 http://aviationweek.com/dubai-air-show-2015/uae-taking-delivery-archangel-coin-aircraft 
4 http://www.janes.com/article/68089/archangel-on-watch-idex17d4 
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Dit doet de vraag rijzen of er ook Vlaamse producten werden geproduceerd voor de cockpits – en dus geïncorporeerd
werden in de Emirati gevechtsvliegtuigen. 

De Vlaamse vestiging van Esterline produceert de zogenaamde Multi-Functional Displays. Op foto’s van de Archangel
zijn gelijkaardige beeldschermen waar te nemen (zie foto’s hieronder). Bovendien verleende de Vlaamse regering een
vergunning in november 2015 aan de Amerikaanse defensie-industrie ter waarde van 1.618.582 euro in de categorie
ML10a (gevechtsvliegtuigen en speciaal  ontworpen onderdelen daarvoor).  Aangezien de Amerikaanse industrie niet
noodzakelijk eindgebruiker is, kan men zich afvragen wie de onderdelen aan het einde van de rit in handen krijgt.

Volgens het Vlaams Vredesinstituut produceerde het Vlaamse bedrijf Barco MFD beeldschermen5

Uit de overname-brochure van Esterline, blijkt dat vanaf 2014 de MFD beeldschermen eigendom worden van Esterline.
De defensiepoot van Barco is vanaf dan in handen van Esterline Belgium.

Brochure  van  Esterline:  de  cockpit  van  de  Archangel  werd  uitgerust  met  MFD  beeldschermen.  Werd  Belgische
technologie geleverd aan de Verenigde Arabische Emiraten?

5 Nils Duquet, Van Vlaamse Makelij: Het eindgebruik van Vlaams militair materiaal, p114.



Vlaamse technologie gebruikt in Jemen en Libië

De VAE is de afgelopen jaren betrokken geweest  bij verschillende militaire interventies in de regio.  De Archangel
gevechsvliegtuigen werden onder meer ingezet in Jemen en Libië.

Jemen

De  oorlog  in  Jemen  raast  sinds  april  2015  onverminderd  verder.  Volgens  de  VN  zijn  minstens  10.000  mensen
omgekomen. De oorlog is ook de rechtstreekse oorzaak van de grootste cholera-epidemie in de wereld en grootschalige
honger en voedselonzekerheid. De Saoedisch geleide coalitie is verantwoordelijk voor grootschalige schendingen van
het internationaal recht.6 Verschillende Europese landen en deelstaten, waaronder recent nog Noorwegen, Finland en
Wallonië,  besloten  daarom  hun  wapenexport  naar  het  land  stop  te  zetten.  Ook  Vlaanderen  weigerde  meermaals
vergunningen aan de VAE. 

Ondanks deze bedenkingen, blijkt dat de Archangels – en wellicht ook Vlaamse technologie – worden ingezet in Jemen.
In september 2017 raakte bekend dat één van de Archangels neerstortte aan de kust van Jemen, met de dood van één
van de piloten tot gevolg. Volgens het nieuwsbericht wordt de Archangel op grootschalige wijze ingezet in de oorlog in
Jemen.7 Begin 2017 rapporteerden verschillende websites dat de VAE overwoog om 12 extra vliegtuigen aan te kopen
vanwege de grootschalige inzet van de vliegtuigen in de oorlog in Jemen.8 De Emerati Archangels werden bovendien
gespot op een luchtmachtbasis in het zuiden van Saoedi-Arabië.9

Libië

Sinds de  NAVO-interventie  in  Libië  wordt  het  land verscheurd  door  concurrerende  regeringen.  De VN-gesteunde
regering  zetelt  in  Tripoli  en  wordt  door  de  EU  erkend  als  de  officiële  regering  van  Libië.  In  het  oosten  is  de
rivaliserende regering van Haftar aan de macht, die gesteund wordt door onder andere Rusland, Egypte en de Verenigde
Arabische Emiraten. 

In 2016 doken er satellietbeelden op van een luchtmachtbasis in Libië, beheerd door de Verenigde Arabische Emiraten.
De gespecialiseerde website IHS Janes identificeerde de gestationeerde vliegtuigen onder meer als de Chinese Wing
Loong drones en minstens zes Archangels (de AT 802’s op de foto  op pagina 4). Dat werd ook toegegeven door de
CEO van IOMAX, Ron Howard. In een reactie zei hij dat:

“The airplanes have been there, but it wasn’t airplanes we sold Libya.”10

Wanneer gevraagd werd of het dan Emirati vliegtuigen waren, antwoordde hij: “I would suspect that that’s probably
who it is, yeah.”

Een rapport van de Verenigde Naties noemde de positionering van deze vliegtuigen in Libië een schending van het VN
wapenembargo dat sinds 2011 van kracht is.11

  Uit satellietbeelden gepubliceerd door hetzelfde VN-rapport blijkt dat
tussen juni 2016 en maart 2017 de luchtmachtbasis gevoelig werd uitgebreid. Op drie van de vier foto’s werden de
Archangels door de VN geïdentificeerd.12

6 https://www.cnbc.com/2017/09/12/saudi-led-air-strikes-in-yemen-are-war-crimes-says-human-rights-watch.html 
7 http://militaryaviationreview.com/uae-at-802-archangel-crashes-off-yemeni-coast 
8 https://thaimilitaryandasianregion.blogspot.be/2017/02/uae-may-buy-12-more-iomax-archangel.html 
9 https://www.ainonline.com/aviation-news/defense/2016-05-06/british-arms-sales-saudi-arabia-questioned
10 http://time.com/4746914/libya-civil-war-airplanes-haftar-uae/
11 Panel of Experts on Libya, p. 22 – http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/466 
12 Enkel op de laatste foto zijn er geen Archangles meer zichtbaar. Vanaf dan staan er hangars waar de vliegtuigen 

vermoedelijk zijn opgeslagen. Zie pagina 27 tot 33 van The Panel of Experts on Libya – 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/466 
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Satellietbeelden van de VAE luchtmachtbasis in Libië waarop zes Archangels (AT-802) te zien zijn. 

Ondanks de overvloed aan vuurwapens, zijn gesofisticeerde wapens zeldzaam door het wapenembargo op het land. De
Archangels dreigen de oorlog in Libië verder te doen escaleren en hebben volgens analisten de positie van de regering
Haftar versterkt ten aanzien van de VN-erkende regering in Tripoli.13

Conclusie

Het wapenexportbeleid is een belangrijk instrument voor conflictpreventie. Het wettelijk kader tracht te voorkomen dat
Vlaamse  technologie  wordt  gebruikt  bij  oorlogsmisdaden  en  vermindert  de  kans  op  escalatie  van  conflicten.  Die
doelstellingen worden echter ondergraven door de hoge mate van ongekend eindgebruik. Wie heeft onze wapens in
handen en hoe worden die wapens gebruikt?

Dit  is  geen  louter  theoretische  oefening.  Uit  voorgaande  analyse  blijkt  dat  Esterline  Belgium  hoogtechnologisch
oorlogsmateriaal produceert. Indien deze Vlaamse technologie werd geïntegreerd in de IOMAX Archangel, dan is dit
hoogst  problematisch.  Niet  alleen  werd  de Archangel  ingezet  in  de oorlog in  Jemen;  bovendien  werden  diezelfde
vliegtuigen gebruikt in de oorlog in Libië, wat een schending is van het VN-wapenembargo.

De Vlaamse regering kan dit voorkomen. Al vanaf het begin was duidelijk dat de Archangels geleverd gingen worden
aan de VAE, terwijl de oorlog in Jemen al volop gaande was. Dat Esterline de cockpits van die vliegtuigen vervaardigde
was geen geheim. Sterker nog: de verkoop werd door het bedrijf zelf aangekondigd in een persbericht. De Vlaamse
regering dient dringend werk te maken van een strengere controle op het eindgebruik. Zoals de regering zelf aangaf in
een conceptnota in 2015: “de controle op het eindgebruik […] is de hoeksteen van een effectief exportcontrolesysteem.”

13 https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/06/uae-violates-libya-arms-embargo-supplies-haftar-lna-
170613132424261.html 
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