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Brussel, 15 april 1958 

 

BESLUIT 

---- Het bepaalde in artikel 296, lid 1, punt b), van het Verdrag tot oprichting van de Europese 

Gemeenschap, is van toepassing op de volgende wapens, munitie en oorlogsmaterieel, met 

inbegrip van kernwapens: 

 

Draagbare en automatische vuurwapens, zoals geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, hand- en 

andere mitrailleurs, met uitzondering van jachtwapens, pistolen en andere wapenen van licht 

kaliber, van een kaliber onder 7 mm. 

 

2. Artilleriematerieel en rook-, gas- en vlammenwerpers, zoals: 

a) kanonnen, houwitsers, mortieren, artilleriestukken, anti-tankwapens, raketwerpers, 

vlammenwerpers, kanonnen zonder terugloop; 

b) militair materieel voor het verwekken en werpen van rook en gassen. 

 

3. Munitie bestemd voor de in de punten 1 en 2 genoemde wapenen.  

 

4.  Bommen, torpedo's, raketten en geleide projectielen: 

a) bommen, torpedo's, granaten, met inbegrip van rookgranaten, rookpotten, raketten, mijnen, 

geleide projectielen, dieptebommen, brandbommen; 

b) toestellen en inrichtingen voor militair gebruik, speciaal ontworpen voor het behandelen, het 

aanzetten, het ontwapenen, het tot ontploffing brengen, of het opsporen van de in punt a) 

genoemde artikelen. 

 

5.  Vuurleidingsmaterieel voor militair gebruik: 

a) vuurleidingsrekentoestellen en infrarood-richttoestellen en ander materieel voor het richten bij 

nacht; 

b) telemeters, plaatsbepalers, hoogtemeters; 

c) elektronische, gyroscopische, optische en akoestische waarnemingsapparaten; 

d) bommenrichtkijkers en kanonopzetters, periscopen voor de in deze lijst genoemde artikelen. 

 

6.  Speciaal voor militair gebruik ontworpen tanks en voertuigen: 

a) tanks; 

b) gewapende of gepantserde militaire voertuigen, met inbegrip van amfibievoertuigen; 

c) gepantserde treinen; 

d) militaire half-rupsvoertuigen; 

e) militaire voertuigen voor het weer op gang brengen van tanks; 

f) aanhangwagens speciaal ontworpen voor het vervoer van de in de punten 3 en 4 genoemde 

munitie. 

 

7.  Giftige of radioactieve stoffen: 

a) giftige stoffen van biologische of chemische aard en radioactieve stoffen geschikt voor het 

veroorzaken van een vernietigende werking op personen, dieren of oogsten in geval van oorlog; 

b) militair materieel voor het verspreiden, het opsporen en het identificeren van de in punt a) 

genoemde stoffen; 

c) materieel ter bescherming tegen de in punt a) genoemde stoffen. 

 

8.  Buskruit, springstoffen en vloeibare of vaste voortdrijvende stoffen: 

a) buskruit, springstoffen en vloeibare of vaste voortdrijvende stoffen, speciaal ontwikkeld en 

vervaardigd voor het in de punten 3, 4 en 7 genoemde materieel; 

b) militaire springstoffen; 

c) brandverwekkende en gelvormende verbindingen voor militair gebruik. 

 

9.  Oorlogsvaartuigen en hun gespecialiseerde uitrusting: 



a) oorlogsvaartuigen van elke soort; 

b) uitrusting speciaal ontworpen voor het leggen, het opsporen en het vegen van mijnen; 

c) onderwaternetten. 

 

10.  Luchtvaartuigen en hun uitrusting voor militair gebruik. 

 

11.  Elektronisch materieel voor militair gebruik. 

 

12.  Speciaal voor militair gebruik ontworpen beeldopnameapparatuur. 

 

13.  Andere uitrusting en ander materieel 

a) valschermen en materieel voor het afwerpen van goederen per valscherm; 

b) speciaal voor militair gebruik ontworpen materieel voor het oversteken van waterwegen; 

c) elektrisch bediende zoeklichten voor militair gebruik. 

 

14.  Speciale delen en onderdelen van het in deze lijst genoemde materieel, voorzover zij een 

militair karakter dragen. 

 

15.  Machines, uitrusting en gereedschap, uitsluitend ontworpen voor het bestuderen, het 

vervaardigen, het beproeven en het controleren van de uitsluitend voor militair gebruik bestemde 

wapenen, munitie en materieel die in deze lijst worden genoemd. 

  

 

 


