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Het VN-Wapenhandelsverdrag, een effectief instru-
ment voor de bescherming van mensenrechten? 

Over totstandkoming, inhoud, belang en implementatie

Inleiding

“De originaliteit van het idee van het Wapenhan-
delsverdrag bestond erin dat – voor het eerst in de 
geschiedenis – staten zich zowel op internationale 
mensenrechten, humanitair recht als internationaal 
strafrecht moeten baseren om te beslissen een grens-
overschrijdende overdracht van wapens al dan niet te 
laten doorgaan. Dat vormt de kern van het idee voor 
het VN Wapenhandelsverdrag, en het ontstond bij en-
kele mensen in een klein kamertje in het internationaal 
secretariaat van Amnesty. En dat principe vormt nu 
het hart van het verdrag.”4, aldus Brian Wood, hoofd 
van de afdeling Arms Control and Human Rights van 
Amnesty International. 

En hij vervolgt: “En het toont ook aan dat als gewone 
mensen zoals ik, leden van Amnesty International we-
reldwijd en onze partners in de civiele samenleving, 
een krachtig idee kunnen uitdenken dat de moeite 
waard is om ervoor te vechten, bij dat idee blijven en 
het voorstel vervolgens uitwerken tot iets waar poli-
tieke leiders mee de schouders onder zetten, wij echt 
wel het verschil kunnen maken.”5

Op 31 juli 2011 verliet de 21-jarige bouwvakker Kha-
led a-Hamedh kort na zijn ontbijt zijn huis in de stad 
Hama om geneesmiddelen te kopen voor zijn vier jaar 
oude broer die koorts had2. Hij kwam nooit terug thuis. 
Uren later legden familieleden hem in de tuin van de 
nabije a-Serjawi moskee neer, met verbrijzeld lichaam 
en een kogelwonde in de rug. Toen Khaled a-Hamedh 
die ochtend de Hama’s Bab Qebli buurt inliep waren 
de Syrische strijdkrachten de stad aan het binnenval-
len, waarbij ze ook schoten afvuurden in de woonwij-
ken. Omstaanders vertelden later dat hij in de rug was 
geschoten toen hij de straat probeerde over te steken 
naar het ziekenhuis. Een legertank reed toen moedwil-
lig over hem heen. Pas wanneer de tanks waren weg-
getrokken konden omstaanders bij hem komen en zijn 
lichaam naar het ziekenhuis brengen.

In februari 2011 begonnen in Syrië de demonstraties 
om hervormingen te vragen, rond half maart werden 
dit massaprotesten. De Syrische autoriteiten beant-
woordden dit met extreem geweld in hun poging om de 
protesten te onderdrukken. Ze zetten tanks en gepant-
serde voertuigen in voor militaire operaties en bescho-
ten naar verluidt woonwijken in steden en plaatsen 
waar protest had plaatsgevonden. Veiligheidstroepen 

schoten daarbij mensen dood. Sluipschutters werden 
ingezet, en die vuurden ook naar mensen die op straat 
gewonden trachtten te helpen. 
Wapens werden aan Syrië geleverd door de Russische 
Federatie (naar verluidt de belangrijkste wapenleve-
rancier, voor wie Syrië meer dan 10% van de wapenex-
port vertegenwoordigt), Italië leverde vuurcontrolesys-
temen voor de Russische tanks, en ook Frankrijk, India 
en Egypte leverden wapens, munitie of gevechtsvoer-
tuigen. Het is duidelijk dat meer controle op de wa-
penhandel had kunnen bijdragen om deze misdaden 
te voorkomen. 

In de periode 1989-2010 stierven tussen 794 000 en 1 
115 000 mensen als gevolg van gewapende conflicten. 
Naar schatting 42 percent van de moorden wereldwijd 
worden gepleegd door gewapende personen en bendes. 
Slechts 35 landen publiceren rapporten over interna-
tionale transfers van conventionele wapens, slechts 
25 over de werkelijke afgiftes. In 2010 was de totale 
waarde van de wereldwijde handel in conventionele 
wapens, volgens officiële statistieken, ongeveer 72 mil-
jard dollar.3

Amnesty International en de 
wapenhandel

Amnesty International verzet zich niet tegen elk ge-
bruik van wapens en kant zich niet in principe tegen 
alle vormen van productie van wapens of handel in 
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tot stand gekomen principes over wapenexporten – 
waren deze volledig vrijwillig, daar waar deze NGO’s 
bindende standaarden nastreefden.

Met de steun van enkele bijkomende NGO’s, waaron-
der Saferworld en de British-American Security Informa-
tion Council (BASIC), werd verder werk gemaakt van 
richtlijnen die hun wortels hadden in de internatio-
nale mensenrechten en in het internationaal humani-
tair recht. Europese Amnesty-secties begonnen hun 
inspanningen om hun politieke leiders warm te maken 
voor de idee. Toen de VS-sectie van Amnesty Interna-
tional en enkele andere NGO’s in de VS lucht kregen 
van de idee begon het zich snel aan de andere kant 
van de Atlantische oceaan te verspreiden en trok het 
de aandacht van Óscar Arias, de voormalige president 
van Costa Rica en tevens winnaar van de Nobelprijs 
van de Vrede van 1987.

Arias nodigde collega’s Nobelprijswinnaars waaron-
der Amnesty International (Nobelprijs 1977) uit op 
een “State of the World Forum” in San Francisco in 
oktober 1996. Samen met Óscar Arias werkten Brian 
Wood en Suzan Waltz, deze laatste toen internatio-
naal voorzitter van Amnesty International, een her-
ziene International Code of Conduct uit. Deze leidde 
in 1998 tot de Code of Conduct on Arms Exports van 
de EU, die echter een vrijwillige code bleef. Het was 
echter het eerste stel gedetailleerde criteria voor wa-
penexport die relevant waren voor de internationale 
verplichtingen op het terrein van internationaal recht, 
mensenrechten inbegrepen. 
Ondertussen was de internationale interesse aange-
wakkerd. In november 2000 vroegen Óscar Arias en 
een reeks andere laureaten van de Nobelprijs waaron-
der Desmond Tutu en José Ramos Horta samen met 
Amnesty International en een versterkte groep NGO’s 
aan de VN-Missie van Costa Rica om een herzien ont-
werp van de Code of Conduct te verspreiden naar alle 
lidstaten van de VN. 
Dit leidde niet alleen tot hoongelach bij ontwape-
ningsexperten maar ook tot positieve reacties van 
sympathiserende diplomaten. Die gaven daarbij ech-
ter aan dat er bijkomend werk nodig was om de wet-
telijke provisies in het ontwerp te versterken, en dat 
vele staten op dat moment reeds betrokken waren in 
een VN-proces om een internationaal programma be-
treffende kleine wapens tot stand te brengen, eerder 
dan een verdrag betreffende de handel in alle soorten 
conventionele wapens.
 
Als reactie namen Amnesty International en een reeks 
andere NGO’s het initiatief om met de hulp van juri-
dische experten de teksten door de zeef te halen van 
het internationaal recht, inclusief mensenrechten en 

Historiek6

Toen Irak in 1991 Koeweit binnenviel, wat leidde tot 
de Golfoorlog, bleek dat dit land vol zat met wapens 
die nota bene geleverd werden door alle vijf de Per-
manente Leden van de Veiligheidsraad. Verschillende 
onder hen hadden in het decennium voordien Iran be-
wapend, waarmee ze een achtjarige oorlog met Irak 
hadden aangewakkerd – waarbij honderdduizenden 
burgerdoden vielen. Verder waren er de conflicten in 
de Balkan, was er de genocide in Rwanda (1994), en 
diverse andere conflicten op diverse continenten. Vol-
gens Brian Wood veroorzaakte de legitimiteitscrisis in 
het domein van de handel in conventionele wapens 
een paradigma-shift7.
Niet dat er vroeger geen pogingen geweest waren 
om de internationale wapenhandel te regelen. Zo had 
het Handvest van de Verenigde Naties aan de Veilig-
heidsraad het mandaat gegeven om een systeem uit 
te werken voor het regelen van wapens, doch gedu-
rende meer dan 60 jaar deed de Veiligheidsraad geen 
enkel voorstel om de handel in conventionele wapens 
te reguleren. 

De term ‘conventionele wapens’ gebruikt men voor 
wapens die vooral bedoeld zijn om een militaire 
vijand te vernietigen (bases, legers, tanks, enz.)8. 
‘Massavernietigingswapens’, zoals de ABC-wapens 
(Atoom-, Biologische en Chemische wapens), zijn 
ontworpen “om hele landen en volken weg te vagen”.9

Bovengenoemde crisissen werkten in de hand dat niet-
gouvernementele organisaties (NGO’s) en juristen in 
toenemende mate bezorgd werden over de ernstige 
impact van onverantwoordelijke wapenoverdrachten 
op de toestand van de mensenrechten en op de hu-
manitaire toestand. Zo kwamen, in 1993 en 1994, op 
een Amnesty-kantoor in Londen vier NGO’s waaron-
der Amnesty International zelf samen om er te wer-
ken aan een ontwerp voor een bindende International 
Code of Conduct voor internationale wapentransfers 
die, om tactische redenen, initieel gericht was op de 
lidstaten van de Europese Unie (EU). De EU was juist 
tot een overeenkomst gekomen over acht criteria voor 
wapentransporten, maar – net zoals de pas binnen de 
Organisatie voor Veiligheid en Ontwikkeling (OVSE) 

wapens. Amnesty International kant zich wel tegen 
die overdrachten van wapens, wapensystemen, mu-
nitie, veiligheidsmaterieel, … waarvan men redelij-
kerwijze kan verwachten dat ze bijdragen tot ernstige 
mensenrechtenschendingen of tot ernstige schendingen 
van het internationaal humanitair recht.
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name Argentinië, Australië, Costa Rica, Finland, Ja-
pan, Kenia en het VK, in de VN Algemene Vergadering 
de resolutie “Towards an Arms Trade Treaty” in. Toen 
daarover in oktober 2006 in de VN’s First Committee 
on Disarmament moest gestemd worden kreeg de re-
solutie de steun van 153 staten. Verschillende grote 
wapen exporterende landen zoals Rusland en China 
onthielden zich, de VS – toen onder de Bush adminis-
tratie – stemde als enige staat tegen.

Overhandiging van de Million Faces petitie aan toenmalig Secretaris-
generaal Kofi Annan, 26 juni 2006 – UN Photo/Eskinder Debebe

Dit leidde enerzijds tot een formeel VN-proces om de 
opinies van de staten over het voorgestelde verdrag in 
te winnen en anderzijds tot de organisatie, in tal van 
landen, onder de impuls van de Control Arms cam-
pagne, van een People’s Consultation waarbij politieke 
leiders werden gevraagd zich voor het verdrag uit te 
spreken. 
Eind 2009 was er voldoende politieke steun verzameld 
om een nieuwe VN-resolutie in de Algemene Vergade-
ring in te dienen. In oktober had de VS, nu onder de 
Obama administratie, aangekondigd dat ze zich ach-
ter een verdrag zou scharen indien de eindstemming 
er een zou zijn met consensus, indien dus alle staten 
akkoord zouden gaan hiermee. Twee maanden later 
werden de formele onderhandelingen, waaronder vijf 
‘preparatory meetings’ in de loop van 2010 en 2011, 
opgestart. Dit eindigde in een periode van vier weken 
van finale onderhandelingen in juli 2012.

In de loop van het onderhandelingsproces waren 
duidelijke onderhandelingsposities van de vijf perma-
nente leden van de Veiligheidsraad alsook van andere 
staten naar voor gekomen. Sommige, zoals de VS, wil-
den het bereik van het verdrag beperken door munitie 
uit het verdrag te weren. Andere, zoals Rusland, leken 
het eens met alle items in het verdrag maar verzetten 
zich tegen de rol van mensenrechten en humanitaire 
standaarden om wapentransfers te controleren. In het 
proces speelden ook regionale en sub-regionale alli-
anties en vijandschappen een rol, en dat maakte het 

internationaal humanitair recht, en om het voorstel te 
verfijnen. Dit leidde tot een nieuwe versie, de Frame-
work Convention on International Arms Transfers. In 
2001 begonnen Amnesty International, andere lau-
reaten van de Nobelprijs alsook partner NGO’s het 
nieuwe voorstel voor een verdrag te promoten bij re-
geringen die het idee sympathie toedroegen. Ze nodig-
den regeringsafgevaardigden uit om het nieuwe ont-
werp te bediscussiëren: in Cambridge (UK), in Finland, 
in Tanzania, …. En telkens groeide de interesse van 
regeringen.
Een kerngroep van NGO’s werkte toen een plan uit 
om een veel breder publiek erbij te betrekken. De brede 
coalitie rond kleine wapens, het International Action 
Network on Small Arms (IANSA), realiseerde zich dat 
het UN Programme of Action niet voldoende impact 
zou hebben op de naleving van mensenrechten en van 
internationaal humanitair recht zonder een verdrag 
dat de wapenhandel zou regelen. In oktober 2003 lan-
ceerden Amnesty International, Oxfam en IANSA de 
Control Arms Campaign die in meer dan 100 landen 
ijverde voor een wereldwijd Wapenhandelsverdrag. De 
campagne hanteerde innovatieve actietechnieken, zo-
als ’s werelds eerste Million Faces online foto-petitie 
(zie kader) en talrijke andere meer plaatselijke acties 
en evenementen zoals een kamelenkaravaan door de 
Sahel in Mali. Het aantal ondersteunende regeringen 
groeide aan van een handvol in 2001 tot meer dan 
50 in het begin van 2005. Toen in september 2004 
de toenmalige Britse minister van Buitenlandse Zaken 
Jack Straw onverwacht aankondigde dat het Verenigd 
Koninkrijk (VK) het ontwerp Wapenhandelsverdrag 
zou steunen, bracht dit een sneeuwbaleffect in de 
EU teweeg. Tot dan toe was het moeizaam gegaan, 
maar nu volgden Frankrijk en de andere landen van de 
EU snel en groeide ook de steun in Afrika en Latijns-
Amerika. 

De Million Faces Petition was een leuke, visuele ma-
nier die mensen toeliet hun bezorgdheid te tonen over 
de niet-gereguleerde wereldwijde wapenhandel. Men-
sen konden een foto van henzelf uploaden of een teke-
ning van henzelf maken om die toe te voegen als deel 
van de Million Faces Gallery. De petitie werd in 2003 
gelanceerd en bereikte meer dan een miljoen ‘onderte-
keningen’.

Tegen half 2006 gonsde het in het VN hoofdkwartier 
in New York van de besprekingen over het Wapen-
handelsverdrag. In juni van dat jaar overhandigden 
de trekkers van de Control Arms campagne de Mil-
lion Faces aan de toenmalige VN Secretaris-generaal 
Kofi Annan, met een oproep aan de leiders om het 
verdrag te steunen. In juli dienden zeven landen, met 
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Inhoud

Algemeen11

Het verdrag12 heeft niet tot doel wapens uit te ban-
nen. Het erkent uitdrukkelijk het recht op zelfverdedi-
ging van staten, individueel zowel als collectief, alsook 
hun recht om wapens te produceren, in te voeren, uit 
te voeren of anderszins over te dragen. Het stelt wel 
voorwaarden aan deze overdrachten.

Draagwijdte
Het Wapenhandelsverdrag heeft betrekking op een 
ruime lijst van conventionele wapens, op munitie en 
op onderdelen en componenten. Het beveelt de Sta-
ten aan in hun toepassing van het verdrag het begrip 
conventionele wapens ruim te interpreteren en de lijst 
die is opgenomen in het verdrag of in het VN-Register 
betreffende Conventionele Wapens als een minimum 
te beschouwen.
De wapentransfers waarop het verdrag betrekking 
heeft betreffen uitvoer, invoer, doorvoer, overslag en 
tussenhandel. Verplaatsingen van wapens waarin de 
materialen niet van eigenaar veranderen vallen uit-
drukkelijk niet onder het verdrag.

Tussenhandel of brokering13 “vormt een aparte 
categorie van internationale wapenhandel. Tussen-
handelaars bemiddelen en regelen transacties tussen 
producenten, kopers of verkopers. Zij brengen klanten 
en leveranciers met elkaar in contact, onderhandelen 
deals, regelen transport, enz. Een tussenhandelaar 
opereert van op afstand en heeft de wapens niet zelf 
in bezit.”

Doorvoer14 “is de handelstransactie waarbij goe-
deren het grondgebied van een staat doorkruisen op 
weg van een exportland naar een invoerland. Daar-
bij maakt men een onderscheid tussen transit (zon-
der overlading) en transshipment (met overlading). 
Bijvoorbeeld, wanneer een schip uit Rusland met ge-
vechtshelikopters op weg naar Venezuela aanmeert in 
de haven van Antwerpen, zich bevoorraadt en verder 
vaart, is er sprake van transit. Wanneer deze helikop-
ters echter overgeladen worden op een ander vervoers-
middel is er sprake van transshipment.”

Criteria 
Het verdrag maakt een onderscheid tussen twee cate-
gorieën in het regelen van toegelaten wapentransfers: 
in de ene categorie geldt een duidelijk verbod voor alle 
wapentransfers, in de andere categorie moet er voor 
een wapenexport een risicoanalyse gebeuren. 
Simpelweg verboden zijn wapentransfers die vallen 
onder maatregelen van de VN Veiligheidsraad, in het 

proces complex en tijdrovend. Eind 2012 was er nog 
geen akkoord bereikt.

Tijdens de finale onderhandelingen in maart 2013 de-
den drie staten – Iran, Noord Korea en Syrië – nog 
een laatste poging om het verdrag te blokkeren. Dit 
belette het bereiken van een consensus maar kon het 
momentum niet stoppen. Regeringen die zich hard 
hadden ingespannen voor het verdrag handelden snel 
om ervoor te zorgen dat op de Algemene Vergadering 
van de VN, waar slechts een meerderheid nodig is 
voor de goedkeuring, het verdrag kon gestemd wor-
den. Op 2 april, vijf dagen na het dramatische einde 
van de onderhandelingen, nadat de diplomaten na het 
lange Paasweekend  terug ter plaatse waren, werd de 
stemming gehouden over het verdrag. In de grote hal 
verschenen de namen van landen die voor stemden in 
groene letters op grote schermen. De schermen wa-
ren zo goed als volledig met groen gevuld: 156 landen 
stemden voor dit verdrag. Applaus deinde uit over de 
ruimte.10 

De stemming in de Algemene Vergadering op 2 april 2013 - UN Photo/

Devra Berkowitz
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te verminderen. Bij een vaststelling van afleiding moe-
ten ze geëigende maatregelen nemen om dit aan te 
pakken. Staten worden aangemoedigd om informatie 
uit te uitwisselen over effectieve maatregelen om af-
leiding aan te pakken, inclusief informatie rond illegale 
wapenhandel en aanverwante, dit om afleiding beter 
te begrijpen en te voorkomen. Staten worden aange-
moedigd om elkaar en het secretariaat te informeren 
over de maatregelen die zij nemen om afleiding aan 
te pakken. 

Registratie en verslaggeving
Staten moeten registers bijhouden over de goedge-
keurde exportvergunningen of de exports, over de in-
gevoerde wapens en over de doorvoer of overslag. Ze 
dienen deze registers minstens tien jaar bij te houden 
en jaarlijks te rapporteren  aan een centraal orgaan, 
het Secretariaat, over de internationale wapentrans-
fers (uitvoer en invoer), hetzij op basis van de goed-
gekeurde vergunningen, hetzij op basis van de effec-
tief in- of uitgevoerde wapens. Verder moeten zij het 
Secretariaat ook informeren over wettelijke en andere 
maatregelen die zij nemen ter uitvoering van het ver-
drag. Deze verslagen zullen door het Secretariaat ver-
spreid worden naar alle Staten die partij zijn bij het 
verdrag. 

Internationale samenwerking en internationale bijstand
Het verdrag bevat diverse bepalingen waarin Staten 
worden aangemoedigd om met elkaar informatie uit te 
wisselen, samen te werken en elkaar te ondersteunen. 
Een Conferentie van Staten-Partijen wordt ingesteld, 
onder meer om het overzicht te houden over de im-
plementatie van het verdrag en desbetreffend aanbe-
velingen te doen, om amendering ervan te overwegen, 
om problemen betreffende de interpretatie van het 
verdrag te behandelen en om taken en begroting van 
het Secretariaat te beheren. 

Amendering van het verdrag
Ten vroegste zes jaar na de inwerkingtreding van het 
verdrag kan het verdrag geamendeerd worden. Voor 
eventuele amendering is een procedure uitgewerkt en 
er werd ook bepaald dat eventuele amendering liefst 
bij consensus gebeurt dan wel drie vierde van de 
stemmen vereist, onthoudingen niet inbegrepen. 

Inwerkingtreding van het verdrag en stand van zaken
In een eerste fase kunnen staten het verdrag onderte-
kenen. Daar bovenop kunnen staten het verdrag ook 
ratificeren, aanvaarden of goedkeuren. Het verdrag 
treedt in werking op de 90ste dag nadat de vijftigste ra-

bijzonder de afgekondigde wapenembargo’s. Ook wa-
pentransfers die onder andere internationale verplich-
tingen of overeenkomsten verboden zijn, bijvoorbeeld 
in het kader van de bestrijding van de illegale wapen-
handel, zijn verboden. Ook transfers waarvan men op 
het ogenblik van de eventuele toelating weet heeft dat 
ze zouden worden gebruikt voor het plegen van geno-
cide, voor het plegen van misdaden tegen de mense-
lijkheid, voor het plegen van ernstige schendingen van 
de Conventies van Genève van 1949, voor het plegen 
van aanvallen die gericht zijn tegen civiele objecten of 
tegen burgers die beschermd zijn en ten slotte voor 
het plegen van andere internationaal als oorlogsmis-
daad erkende daden vallen onder de categorie van uit-
drukkelijk verbod. 

Wapentransfers die niet als gevolg van bovengenoem-
de criteria verboden zijn moeten volgens het verdrag 
alsnog verboden worden indien er een overtuigend 
(‘overriding’) risico bestaat dat de wapenexport een 
bijdrage levert tot de ondermijning van de vrede en de 
veiligheid, dat de wapenexport wordt gebruikt om ern-
stige schendingen van het internationaal humanitair 
recht of van de mensenrechten te begaan of mogelijk 
te maken, om daden te plegen die door internationale 
overeenkomsten als terrorisme worden beschouwd 
of om daden te plegen die door internationale over-
eenkomsten als grensoverschrijdende georganiseerde 
misdaad worden beschouwd. Bij de evaluatie van het 
risico moet men ook rekening houden met begeleiden-
de maatregelen die bovengenoemde risico’s kunnen 
verminderen en met de mogelijkheid dat de uitvoer 
bijdraagt aan ernstige daden van gendergerelateerd 
geweld of van geweld tegen vrouwen en kinderen. 

Invoer
Betreffende de invoer bevat het verdrag vooral bepalin-
gen betreffende de wederzijdse informatieverstrekking 
tussen de invoerende staat en uitvoerende staat.

Doorvoer en overslag; tussenhandel
Het verdrag bepaalt dat staten maatregelen moeten 
treffen om doorvoer en overslag te reguleren in over-
eenstemming met het internationaal recht. Betref-
fende tussenhandel of brokering zegt het verdrag dat 
staten dit moeten reguleren, bijvoorbeeld door een 
verplichte registratie van tussenhandelaars of door 
een verplichte voorafgaande goedkeuring.

Afleiding van wapens15

Van staten wordt verwacht dat zij bij een wapenex-
port het risico op afleiding van de wapens evalueren 
en eventueel begeleidende maatregelen nemen om dit 
risico te verminderen. Staten moeten samenwerken 
en informatie uitwisselen om het risico op afleiding 
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delen daarvoor voorzien riskeert dit dode letter te blij-
ven. 

Zwaktes in de bepalingen van het verdrag16

Dat het verdrag aan staten niet oplegt om jaarlijks 
publiek en met voldoende details te rapporteren over 
de wapentransfers is een ernstige lacune die het de 
civiele samenleving moeilijk maakt om het beleid ter 
zake van de regeringen aan een kritisch onderzoek te 
onderwerpen. Onder meer Amnesty International had 
zich duidelijk uitgesproken voor meer transparantie. 
Niet-gouvernementele organisaties en andere actoren 
zullen staten uiteraard afzonderlijk benaderen om wel 
uitgebreid te rapporteren. 
Het valt ook af te wachten hoe staten het begrip 
‘overriding risk’ (op schendingen van mensenrechten 
en humanitair recht) zullen interpreteren. In de loop 
van de onderhandelingen over het verdrag werd deze 
bepaling onder druk van een aantal landen stapsge-
wijs afgezwakt van ‘likely to be used’ over ‘substantial 
risk’ tot uiteindelijk ‘overriding risk’. Zo werd de drem-
pel om een export niet als toegestaan te beschouwen 
steeds hoger gelegd. Verder is het zo dat het verdrag 
uitdrukkelijk niet van toepassing is op transfers die 
geen verandering van eigenaar inhouden, wat tot 
gevolg heeft dat men het verdrag kan omzeilen door 
wapentuig zogenaamd uit te lenen of gewoonweg te 
schenken.

Het ontbreken van een echt internationaal controle-
orgaan dat toezicht moet uitoefenen op de toepas-
sing van het verdrag en inspecties kan uitvoeren, 
zoals dat met andere internationale verdragen het 
geval is, is eveneens een zwakte in het verdrag. Ook 
is heel wat wapentuig met een groot potentieel om 
bij te dragen aan ernstige schendingen van mensen-
rechten of humanitair recht, niet opgenomen in het 
verdrag. Het gaat met name om transportvliegtuigen, 
militaire oefenvliegtuigen, robots, drones, optische en 
elektronische hulpmiddelen die gebruikt worden bij de 
coördinatie van militaire operaties. Daarnaast ontbre-
ken items die naast andere toepassingen ook voor cy-
beraanvallen kunnen worden gebruikt, en materialen 
die door veiligheidsdiensten gebruikt worden.
Er is dus zeker voldoende reden voor de organisaties 
die campagne voerden om dit verdrag tot stand te la-
ten komen om ervoor te ijveren dat het verdrag in de 
toekomst wordt aangescherpt. 

Andere kritieken
Sommige organisaties zoals Campaign Again Arms 
Trade (CAAT)17 zijn kritischer in hun oordeel over het 
VN-Wapenhandelsverdrag en vinden dat geen verdrag 
beter was geweest dan het huidige zwakke verdrag. 
Ze stellen bijvoorbeeld dat de machtige wapen expor-

tificatie (of aanvaarding of goedkeuring) officieel werd 
neergelegd. 
Staten kunnen ook na de inwerkingtreding nog steeds 
toetreden tot het verdrag. 
Op 25 september 2014 hadden 121 staten het ver-
drag ondertekend, 53 hadden het geratificeerd. Dit 
betekent dat het verdrag voor deze 53 staten op 24 
december 2014 van kracht wordt. Van de tien groot-
ste wapenexporteurs hebben er vijf – Frankrijk, Duits-
land, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk – het 
verdrag geratificeerd. De Verenigde Staten tekende het 
verdrag maar ratificeerde het vooralsnog niet. China, 
Canada, Israël en Rusland blijven zich tegen ratificatie 
verzetten. 

Enkele kritische beschouwingen bij 
het verdrag

Een mijlpaal, maar …
Voor de regulering van de wapenhandel is het VN-
Wapenhandelsverdrag een mijlpaal. Tegelijk is het een 
succesverhaal voor de civiele samenleving om dit door 
bundeling van expertise en dankzij volgehouden cam-
pagnevoeren te hebben bereikt. Toch beantwoordt het 
uiteindelijke verdrag niet aan alle eisen en verwachtin-
gen van onder meer Amnesty International.

Aantal ratificaties
Al bij al is het huidige aantal ratificaties nog zeer be-
perkt. Amnesty en andere organisaties voeren verder 
campagne om meer ratificaties te bekomen, onder 
meer van Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het 
Verenigd Koninkrijk, die immers tot de tien grootste 
wapenexporteurs behoren.. 

Implementatie van het verdrag
Opdat het verdrag effectief zou werken moeten staten 
een hele reeks wetgevende, administratieve en prak-
tische maatregelen nemen en capaciteit ontwikkelen. 
Niet enkel moet de wetgeving en andere regelgeving 
worden aangepast om het verdrag toe te passen, er 
moet ook zorg gedragen worden dat het verdrag wordt 
vertaald naar maatregelen voor de politionele en ge-
rechtelijke wetshandhaving ervan en naar maatregelen 
voor de bestraffing van inbreuken erop. Ook de be-
voegdheden voor inspectie van transporten die ervan 
verdacht worden het verdrag te overtreden moeten 
worden geregeld. 
En waar deze maatregelen voor een aantal landen in 
principe binnen hun mogelijkheden liggen is dit voor 
heel wat andere staten niet zo. Het verdrag mag dan 
wel oproepen tot samenwerking en onderlinge steun 
van staten bij de uitvoering van dit verdrag, zolang 
staten hier niet effectief actie ondernemen en de mid-
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terende landen het verdrag zullen gebruiken als een 
instrument voor hun buitenlands beleid en dat de wa-
penindustrie er eerder profijt dan last zal van hebben, 
onder meer omdat het hen het aureool kan geven van 
onder de strikte voorwaarden van een VN-verdrag te 
werken. 

Tot slot

Het VN-Wapenhandelsverdrag heeft ongetwijfeld het 
potentieel effectief van invloed te zijn op onder meer 
schendingen van mensenrechten en van internationaal 
humanitair recht. Een aanscherping van dit verdrag op 
enkele punten kan dit potentieel zeker verhogen. De 
organisaties die zich hebben ingezet om dit verdrag 
tot stand te laten komen zullen alvast niet nalaten 
zich in te zetten voor een zo groot mogelijk aantal 
ratificaties, de implementatie van het verdrag door de 
staten op te volgen, de werking van het Secretariaat 
en de Conferentie van Staten-Partijen op de voet te 
volgen en te ijveren voor een verdere aanscherping van 
het verdrag.
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