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oorlogvoering 

 

1. ALGEMEEN 

a. Doel 

(1) Deze SPS heeft tot doel het procedurele kader, de opdracht, de samenstelling en de 

werkwijze van de Commissie voor de Juridische Beoordeling van nieuwe wapens en 

nieuwe middelen of methodes van oorlogvoering (CJB) te bepalen. 

b. Boomstructuur 

(1) Onmiddellijk hogere richtlijn(en) 

(a) Ministerieel besluit van 3 juli 2018 tot bepaling van de wapens en de munitie die 

behoren tot de voorgeschreven uitrusting van de personeelsleden van de 

Krijgsmacht en tot vaststelling van de bijzondere bepalingen betreffende het 

verwerven, het voorhanden hebben, het bewaren, het dragen, het gebruiken en 

het vervreemden van die wapens en munitie, artikel 13, BS, 5 september 2018. 

(b) Koninklijk besluit van 26 juni 2002 betreffende het voorhanden hebben en het 
dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare 

macht, BS, 29 juni 2002. 

(2) Onmiddellijk lagere richtlijn(en) 

 

c. Referenties 

(1) Eerste Aanvullend Protocol van 8 juni 1977 bij de Conventies van Genève van 1949, in 

het bijzonder art. 36 

(2) Strafwetboek, artikel 135 

(3) Wet van 08 Jun 06 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met 

wapens (ook “Wapenwet” genoemd) 

2. DEFINITIES 

De begrippen wapens, middelen en methodes van oorlogvoering verwijzen naar algemene 

begrippen die terug te vinden zijn in het internationaal recht en, in het bijzonder, het recht 

van de gewapende conflicten, in het Belgische recht en de doctrines betreffende de 

aanwending van de Belgische Defensie. 

In het kader van deze SPS verstaat men onder:  
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a. Wapen en middel van oorlogvoering 

Elk soort wapen, wapensysteem, projectiel, munitie, kruit, explosieven of stoffen, 

ontworpen om er personen en/of materieel mee buiten gevecht te stellen.  

b. Methode van oorlogvoering 

Elke gevechtstechniek, ongeacht het feit of deze al dan niet het gebruik van een wapen of 

een middel impliceert.  

c. Nieuw wapen, nieuw middel of nieuwe methode van oorlogvoering 

Elk soort wapen, middel of methode van oorlogvoering dat op 18 Jul 02 (datum van de 

goedkeuring van AO-J-836, die opgeheven en door deze SPS vervangen wordt) in die vorm 

niet voorhanden was bij of niet gebruikt werd door de Belgische Defensie of niet 

onderworpen werd in die vorm aan een juridische beoordeling door de CJB of via enige 

andere procedure. 
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3. PROCEDURE 

a. Algemeen 

Artikel 36 van het Eerste Aanvullend Protocol van 1977 bij de Conventies van Genève stelt 

het volgende: 

«  Op een Hoge Verdragsluitende Partij rust bij studie, ontwikkeling, aanschaf of invoering 

van een nieuw wapen, een nieuw middel of een nieuwe methode van oorlogvoering de 

verplichting vast te stellen of het gebruik daarvan, in bepaalde of in alle omstandigheden, 

door dit Protocol of door enige andere regel van het ten aanzien van de Hoge 

Verdragsluitende Partij toepasselijk internationaal recht is verboden. » 

In dit verband heeft de Commissie voor de Juridische Beoordeling van nieuwe wapens en 
nieuwe middelen of methodes van oorlogvoering (CJB) als opdracht, telkens na te zijn 

geraadpleegd op de wijze zoals hierna beschreven, een advies te geven aan de chef 

Defensie (CHOD) omtrent elk door de Krijgsmacht bestudeerd of ontwikkeld nieuw wapen, 

nieuw middel of nieuwe methode van oorlogvoering of omtrent elk nieuw wapen of nieuw 

middel of nieuwe methode van oorlogvoering dat, resp. die de Krijgsmacht wenst aan te 

schaffen of in te voeren. Nadat een verzoek ter behandeling aan de CJB is voorgelegd, zal 

zij gemotiveerd en omstandig adviseren of zij het gebruik van dit nieuwe wapen, dit nieuwe 

middel of deze nieuwe methode van oorlogvoering volgens haar bevindingen al dan niet in 
bepaalde of in alle omstandigheden verboden of beperkt acht door de bepalingen van het 

ten aanzien van België toepasselijk internationaal recht of van de nationale wetgeving 

betreffende wapens, methodes en middelen van oorlogvoering, zoals bepaald in deze SPS. 

Dit advies moet de CHOD in de mogelijkheid stellen de nodige beslissingen ter zake te 

nemen, rekening houdend met de verplichtingen, beperkingen en/ of verboden die 

voortvloeien uit het internationaal recht waardoor België gebonden is, alsook uit de 

nationale wetgeving betreffende wapens. Dit advies bevat in voorkomend geval ook de 

aanbevelingen betreffende de bepalingen die noodzakelijk zijn, opdat Defensie zich 

daaraan kan blijven houden of zich daaraan kan conformeren. 

b. Samenwerking met de CJB 

Alle leden van Defensie dienen hun volledige medewerking te verlenen aan de 

werkzaamheden van de CJB, opdat deze haar opdracht zo goed mogelijk zou kunnen 

vervullen.  

Eventueel dienen zij een specifiek programma voor de juridische beoordeling voor te 

leggen op de hierna beschreven wijze. 

c. Samenstelling van de CJB 

De CJB bestaat uit permanente en occasionele leden. De permanente leden worden 

aangewezen door het departement waarvan zij afkomstig zijn. 
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(1) Permanente leden 

Zes permanente leden behorend tot de Defensiestaf en aangewezen door hun 

respectieve autoriteiten, namelijk: 

(a) een voorzitter en een secretaris, allebei juristen behorend tot DG Jur; 

(b) een lid behorend tot ACOS O&T; 

(c) een technisch expert van de Defensiestaf; 

(d) een lid behorend tot ACOS Strat;  

(e) een militaire arts aangewezen door COMOPSMED. 

In geval van wijziging van de benaming van het departement na de publicatie van deze SPS, 

bezorgt de ACOS/DG de benaming van het bevoegde departement aan de voorzitter van de 

CJB. 

(2) Occasionele leden 

(a) De experten, die naargelang van het dossier kunnen verschillen. 

(b) Deze experten (Max 3) zijn in principe de POC belast met de uitwerking van het 
specifieke programma voor onderzoek of verwerving dat voor juridische 

beoordeling moet worden voorgelegd en/of de vertegenwoordigers van de dienst 

die verantwoordelijk is voor de uitwerking van het specifieke programma. 

(c) De CJB kan steeds andere experten oproepen, onder meer afkomstig van de 

industrie of de academische wereld, om haar bij te staan in haar werkzaamheden 

met betrekking tot een specifiek dossier. Dezen zijn, in voorkomend geval, 

onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. 

d. Werking 

(1) Wanneer Defensie een nieuw wapen, nieuw middel of nieuwe methode van oorlogvoering 

bestudeert, ontwikkelt of wenst aan te schaffen of in te voeren, moet dit wapen, dit 

middel of deze methode in een zo vroeg mogelijk stadium, en steeds vóór aanschaffing 

of invoering ervan, voor juridische beoordeling aan de CJB worden voorgelegd. 

(2) Hiertoe dient de verantwoordelijke voor de uitwerking van een dergelijk programma 

(de verzoeker) via een nota aan DG Jur een uitdrukkelijk verzoek tot juridische 

beoordeling door de CJB in, waarin hij de volledige gegevens van ten minste één en 
maximum drie contactpersonen vermeldt. Deze contactpersonen zullen deel uitmaken 

van de occasionele leden van de CJB voor dit dossier.  

(3) Het verzoek moet alle documenten en referenties bevatten, die de CJB toelaten een 

juridische beoordeling te doen. Deze elementen omvatten in het bijzonder: 

i. Alle nuttige technische informatie met betrekking tot het wapen, het middel of de 

methode in kwestie, alsook de eventuele resultaten van de tests; 
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ii. Een omstandige beschrijving van het doel dat door het gebruik van dit wapen, dit 

middel of deze methode wordt nagestreefd, van de werking en uitwerking ervan. 

(4) Na ontvangst van het verzoek oordeelt DG Jur of het wapen, het middel of de methode 

van oorlogvoering wel degelijk nieuw is in de zin van deze SPS en, als dit het geval is, 

of dit, resp. deze onderworpen moet worden aan een beoordeling door de CJB dan wel 

of dit, resp. deze, wegens de eigenschappen of uitwerking ervan, het voorwerp mag 
uitmaken van een vereenvoudigde procedure, via een advies van DG Jur. Als DG Jur 

van oordeel is dat een advies van de CJB noodzakelijk is, stuurt hij het verzoek aan de 

voorzitter van de CJB om er het gewenste gevolg aan te geven. 

(5) Bij ontvangst van het verzoek legt de voorzitter de vergaderingen van de CJB vast. In 

de uitnodiging aan de leden van de CJB voor het desbetreffende dossier worden de 

agendapunten van de geplande vergadering opgenomen. 

(6) De CJB kan niet geldig samenkomen zonder de helft van haar permanente leden, noch 

zonder haar voorzitter. 

(7) De CJB voert alle onderzoekingen (met inbegrip van de tests) uit, resp. laat alle 

onderzoekingen (met inbegrip van de tests) uitvoeren, die zij nodig acht om haar 

advies te kunnen geven. Daartoe kan zij zich laten bijstaan door andere experts van 

binnen of buiten Defensie. 

(8) De CJB beslist unaniem onder de aanwezige leden. Enkel de permanente leden hebben 

stemrecht. 

(9) Na elke vergadering stelt de secretaris een verslag van de vergadering op, dat hij 
verstuurt aan de leden van de CJB voor het dossier in kwestie. Indien een unaniem 

advies over één of meer punten niet mogelijk blijkt, wordt daarvan in het verslag van 

de vergadering op omstandige wijze melding gemaakt. 

(10) Het uiteindelijke advies van de CJB met betrekking tot een dossier wordt door de 

voorzitter voorgelegd aan DG Jur, die het vervolgens aan de CHOD stuurt. Als de CJB 

geen unaniem advies heeft kunnen geven, drukt DG Jur zijn voorkeur onder de 

afwijkende meningen uit. 

(11)  In het geval waarin na behandeling van het dossier door de CJB nieuwe relevante 
informatie beschikbaar wordt, dient het wapen, het middel of de methode van 

oorlogvoering opnieuw aan de juridische beoordeling van de CJB te worden 

onderworpen volgens de hierboven beschreven procedure.  

(12) Indien na behandeling van het dossier door de CJB het beoordeelde wapen, het 

beoordeelde middel of de beoordeelde methode van oorlogvoering substantiële 

wijzigingen ondergaat wat betreft de werking of uitwerking ervan, dient het wapen, 

het middel of de methode van oorlogvoering opnieuw aan de juridische beoordeling van 

de CJB te worden onderworpen. Deze nieuwe beoordeling kan worden gevraagd door 
de verantwoordelijke voor het dossier, door de voorzitter van de CJB of door DG Jur. 

Nadat een verzoek ter behandeling is voorgelegd, wordt de procedure voor de CJB 

toegepast volgens hetgeen hierboven wordt beschreven. 

(13) Indien daartoe aanleiding bestaat, kan DG Jur een door de CJB afgehandeld dossier 

ook heropenen voor een nieuwe juridische beoordeling door de CJB. 
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e. Gebruik van de door de CJB gegeven adviezen 

De door de CJB gegeven adviezen mogen enkel binnen het Departement en in het kader van 

de daarop betrekking hebbende activiteiten worden gebruikt. 


