
Ik leg hierbij klacht neer tegen Barco NV, gevestigd te President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, 
wegens illegale wapenhandel, strafbaar gesteld in artikel 8, Wet van 5 augustus 1991 betreffende de 
in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor 
militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.

Barco heeft een gesofisticeerde militaire vluchtsimulator ontwikkeld, bestemd voor het Israelische 
luchtmacht. Met deze vluchtsimulator kunnen gelijktijdig door 8 piloten formatievluchten van F-16 
of F-15 gevechtsvliegtuigen geoefend worden. Het maakt deel uit van een contract ter waarde van 
55 miljoen $ van het Israelische bedrijf Elbit met de IDF (Israeli Defense Forces). 
De bijdrage van Barco bestaat uit de ontwikkeling van de RP-360 simulatordome met 13 
projectoren. 8 exemplaren van deze simulatordomes worden geleverd voor de Israelische 
vluchtsimulator. Elbit sloot daarvoor een contract met Barco ter waarde van 10 miljoen $ in de 
eerste helft van 2010.
In juli 2010 werd het prototype van zo'n simulatordome voorgesteld op de Barco-site in Kuurne. 
Daarbij werd melding gemaakt dat leden van de IDF een milestone review hadden gemaakt van dit 
prototype in Kuurne. Op basis van deze review werd begin november 2010 het contract definitief 
gegund door het IDF.

De export van een dergelijke vluchtsimulator is aan een uitvoervergunning onderworpen op basis 
van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van 
illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving 
dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Militaire vluchtsimulatoren vallen op de 
Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen onder de categorie ML14 : ′Speciaal militair 
oefenmaterieel ′ of apparatuur voor het nabootsen van militaire scenario's, simulatoren speciaal 
ontworpen voor opleiding in het gebruik van vuurwapens of andere wapens bedoeld in ML1 of 
ML2, en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren daarvoor. 

Barco stelt dat de productie van deze vluchtsimulatoren volledig in de VS plaats vindt en dat 
daarom in België geen uitvoervergunningen aangevraagd moeten worden. Echter, ook de hulp bij de 
ontwikkeling van militaire goederen door de immateriële overdracht van technologie is 
vergunningsplichtig. 
Dit valt onder de categorie ML22, die aan de controle onderwerpt:
"Technologie", zoals hieronder: 
a. "technologie" anders dan omschreven in ML22.b, welke “noodzakelijk”is voor de 
“ontwikkeling”, “productie”of het “gebruik”van goederen bedoeld in de gemeenschappelijke EU-
lijst van militaire goederen. 
b. “Technologie” zoals hieronder: 
      1. "technologie" die “noodzakelijk” is voor het ontwerpen van, het samenstellen van onderdelen 
tot, en de bediening, het onderhoud en de reparatie van complete installaties voor de productie van 
goederen bedoeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, zelfs indien de 
onderdelen van dergelijke productie- installaties niet onder de vergunningplicht vallen; 
...

Bij  gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen worden definities gegeven van de in de lijst 
gebruikte termen.
Technologie wordt gedefinieerd als: specifieke informatie die nodig is voor de "ontwikkeling", 
"productie" of het "gebruik" van een product. 
De informatie is in de vorm van technische gegevens of technische bijstand. 

'Technische gegevens’ kunnen onder meer bestaan uit blauwdrukken, tekeningen, schema’s 
modellen, formules, tabellen, technische ontwerpen en specificaties, handboeken en instructies, in 
geschreven vorm of vastgelegd op andere media of apparaten zoals schijf, magneetband, 



leesgeheugens (rom’s). 
‘Technische 'bijstand' kan zijn in de vorm van instructie, vaardigheden, opleiding, praktijkkennis, 
advies e.d. en kan gepaard gaan met de overdracht van “technische gegevens”. 

Ontwikkeling wordt gedefinieerd als: Dit bestrijkt alle fasen voorafgaand aan serieproductie, zoals 
ontwerp, ontwerponderzoek, ontwerpanalyse, ontwerpideeën, assemblage en testen van prototypen, 
proefproductieplannen, ontwerpgegevens, het vertalen van ontwerpgegevens in een product, 
ontwerp van configuraties, integratieontwerp, opmaak. 

Hieruit valt de concluderen dat ook de ondersteuning door het Belgische moederbedrijf Barco NV, 
onder de vorm van immateriële overdracht van technologie aan een uitvoervergunning onderworpen 
moest zijn. Het is uiterst onwaarschijnlijk dat 'specifieke informatie die nodig is voor de 
"ontwikkeling", "productie" of het "gebruik" van een product.' niet zou overgedragen zou zijn. Dat 
zulk een overdracht plaats heeft gevonden blijkt onder meer uit het feit dat het prototype van de 
simulatordome op één van de bedrijfssites in Vlaanderen is opgebouwd en dat dit prototype hier 
door de opdrachtgever, het Israelische leger, is gekeurd. 
Zelfs indien de ontwikkeling van deze simulator een autonome activiteit is van de Amerikaanse 
dochteronderneming, zonder verdere ondersteuning door het Belgische moederbedrijf, dan valt de 
gegevensoverdracht naar aanleiding van het testen van het prototype onder de vergunningsplichtige 
activiteit vervat in categorie ML22. Zoals geciteerd omvat ontwikkeling het testen van prototypes.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de bijdrage van Barco aan een uitvoervergunning 
onderworpen was. Uit de verklaring van minister-president Peeters in de Commissie Buitenlandse 
Handel van het Vlaams Parlement op 25 oktober 2011 blijkt dat Barco in het kader van dit project 
geen enkele vergunning heeft aangevraagd. Wij concluderen hieruit dat Barco bijgevolg de wet van 
5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in 
wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en 
daaraan verbonden technologie heeft overtreden, zoals strafbaar gesteld in art 8 van deze wet.

Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat de Vlaamse regering geen 
uitvoervergunningen meer verleend wanneer de eindbestemmeling de Israelische strijdmacht is, 
zoals bevestigd door minister-president Peeters op 25 oktober 2011. Deze beleidslijn komt voort uit 
de afspraken tussen de verschillende gewestregeringen en de minister van buitenlandse zaken naar 
aanleiding van de Gaza-oorlog in 2008-2009. Daarbij werd de afspraak gemaakt om: "Geen 
wapenexportlicenties uit te reiken die de militaire capaciteit van de strijdende partijen zou 
versterken". Deze beleidslijn was duidelijk en zeer goed gekend bij de Vlaamse defensie-industrie. 
Barco was dus goed op de hoogte dat een vergunning voor dit project met eindbestemmeling de 
Israelische luchtmacht geweigerd zou worden.

In ondergeschikte orde, wanneer toch zou blijken dat Barco nv geen enkele vergunningsplichtige 
activiteit verricht heeft in het kader van dit project, moet gewezen worden op het feit dat Barco nv 
dan nog altijd heeft opgetreden als tussenhandelaar zonder vergunning.
Artikel 10 van de wet van 5 augustus 1991 definieert tussenpersoon als 'een ieder die, tegen een 
vergoeding of om niet, de voorwaarden creëert voor het sluiten van een overeenkomst met als 
voorwerp het verhandelen, de uitvoer of de levering in het buitenland of het met dat doel 
voorhanden hebben van wapens, munitie of speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving 
dienstig materieel en daaraan verbonden technologie, ongeacht de herkomst en de bestemming van 
de goederen en ongeacht of zij op het Belgische grondgebied komen, of die een dergelijke 
overeenkomst sluit wanneer het vervoer door een derde wordt verricht'. Artikel 10 onderwerpt wie 
optreedt als tussenpersoon aan een vergunningsplicht en artikel 12 stelt overtreding hiervan 
strafbaar. Voor zover wij weten heeft Barco nv niet zo'n vergunning.



Wij verzoeken de procureur dan ook om een onderzoek te starten tegen Barco NV naar 
overtredingen op de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de 
bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor 
ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.

Wij verzoeken om de volgende onderzoeksdaden:
- Nazicht van de correspondentie en de gegevensoverdracht in het kader van de ontwikkeling en de 
productie van deze vluchtsimulator, evenals met betrekking tot het afsluiten van de contracten, 
tussen Barco nv en haar Amerikaanse dochterondernemingen, tussen Barco nv en Elbit en tussen 
Barco nv en de Israelische strijdkrachten of het Israelische ministerie van defensie.
- Verhoor van het management van Barco nv, van werknemers eventueel betrokken bij de R&D 
voor dit project, van werknemers betrokken bij de opbouw van het prototype en van werknemers 
betrokken bij de voorbereiding van dit contract.
- Elke andere nuttig geachte onderzoeksdaad.


