VLAANDEREN

VEILIGHEID & DEFENSIE

Vlaamse technologiebedrijven bouwen
mee aan Europese defensie

KRIJTLIJNEN
Vlaanderen een volwaardige rol laten spelen in de opbouw van een eigen industriële capaciteit inzake veiligheid en defensie in
Europa en binnen ons land.
ʡʡ

Onderzoek en ontwikkeling voor militaire en dual use toepassingen actief ondersteunen.

ʡʡ

Een beleid inzake exportvergunningen voeren dat gericht is op Europese samenwerking
en waarbij controle zoveel mogelijk door lidstaten van systeembouwers wordt opgenomen.

VASTSTELLINGEN
Europa wil meer en meer een eigen defensiecapaciteit uitbouwen, via onder meer het gezamenlijk uitbouwen van een eigen
capaciteit (PESCO) en een Europees Defensiefonds (EDF) voor onderzoek en ontwikkeling.
Ook op federaal niveau worden de investeringen in defensie opgetrokken, en is via het definiëren van de ‘essentiële veiligheidsbelangen’ en ‘kritieke technologietoepassingen’ de opbouw van een eigen industriële en technologische basis een prioriteit.
Vandaag is de regelgeving en praktijk inzake het toekennen van exportvergunningen voor strategische goederen in Vlaanderen
nog steeds zeer stringent. Dit werd bevestigd door een benchmarking studie van het Vlaams Vredesinstituut.
Ook was tot voor kort publieke steun voor onderzoek en ontwikkeling met een mogelijke militaire finaliteit onmogelijk door de
zogenaamde richtlijn - Van den Brande.
Opdat de Vlaamse industrie volwaardig kan deelnemen aan de opbouw van een Europese militaire capaciteit en ook maximaal
kan inspelen op de federale militaire investeringsprogramma’s, is het cruciaal dat Vlaamse bedrijven kunnen rekenen op een
‘level playing field’ inzake exportvergunningen en steun voor militaire O&O.

DOELSTELLINGEN
Vlaanderen een volwaardige rol laten spelen in de opbouw van een eigen industriële capaciteit inzake veiligheid en
defensie in Europa en binnen ons land.
Wettelijk tegenstelbare termijnen bij de aanvraagprocedure voor exportlicenties strategische goederen.
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AANBEVELINGEN
ʡʡ

Overheidssteun voor O&O met mogelijke militaire en dual use toepassingen mogelijk maken. Voor Europese projecten
(European Defence Fund, Permanent Structured Cooperation, etc) en projecten die kaderen in federale
investeringsprogramma’s moet dit zonder toestemming vanuit de ethische commissie kunnen. Ook de voorafgaande
opbouw van kennis door Vlaamse bedrijven met het oog op deelname aan deze programma’s, moet zonder bijzondere
toestemming kunnen ondersteund worden.

ʡʡ

De regelgeving en praktijk inzake exportvergunningen verder optimaliseren door:
ʠʠ Juridisch afdwingbare doorlooptijden te voorzien.
ʠʠ Bij overbrengingen (binnen de EU) de verantwoordelijkheid voor de vergunningen maximaal bij de lidstaten
van Europese systeembouwers te laten door het veralgemeend gebruik van internationale invoercertificaten en de
informatieverplichtingen inzake eindgebruik en -gebruiker te beperken.
ʠʠ Het beperken van wederuitvoerbeperkingen en de zogenaamde ‘extra garanties’ tot een absoluut minimum.
ʠʠ De catch all clausule (voor export extra EU) beperkend te interpreteren.

