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01 Questions jointes de
- M. Stéphane Crusnière au secrétaire d'État au Commerce extérieur, adjoint au ministre chargé du 
Commerce extérieur, sur "la mission menée au Burkina Faso et en Guinée" (n° 8469)
- Mme Rita Bellens au secrétaire d'État au Commerce extérieur, adjoint au ministre chargé du 
Commerce extérieur, sur "la visite en Guinée et au Burkina Faso" (n° 9659)
- Mme Sarah Claerhout au secrétaire d'État au Commerce extérieur, adjoint au ministre chargé du 
Commerce extérieur, sur "la mission au Burkina Faso et en Guinée" (n° 10013)
01 Samengevoegde vragen van
- de heer Stéphane Crusnière aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de 
minister belast met Buitenlandse Handel, over "de missie naar Burkina Faso en Guinee" (nr. 8469)
- mevrouw Rita Bellens aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister 
belast met Buitenlandse Handel, over "het bezoek aan Guinee en Burkina Faso" (nr. 9659)
- mevrouw Sarah Claerhout aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de 
minister belast met Buitenlandse Handel, over "de missie naar Burkina Faso en Guinee" (nr. 10013)

01.01  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, vous revenez de la 
première mission menée en collaboration avec votre collègue de la Coopération au développement au 
Burkina Faso et en Guinée, deux pays qui ont réintégré la liste des pays prioritaires en mai 2015. Plusieurs 
chefs d’entreprises vous accompagnaient également. Votre mission apparaît comme une mission "hybride", 
où se mêlent Coopération et Commerce extérieur.

Dès lors, monsieur le secrétaire d’État, pourriez-vous, avant toute chose, me dresser un bilan de cette 
mission pour vos compétences et de vos différents contacts et initiatives pris dans ce cadre? Les entités 
fédérées ont-elles été consultées dans l’organisation d’un tel format de mission? Pouvez-vous nous spécifier 
quelles entreprises ont pris part à la mission et sur quelle base ces dernières ont été sélectionnées?

De voorzitter: De collega’s Bellens en Claerhout hebben zich verontschuldigd.

U hebt het woord, mijnheer de minister.

01.02  Pieter De Crem, secrétaire d'État: Monsieur le président, cher collègue, j'ai constaté que la 
communication entre les Régions et l'État fédéral était insuffisante pour ce qui concerne les missions à 
l'étranger. C'est la raison pour laquelle j'ai adressé une lettre au ministre-président Geert Bourgeois, à 
Mme la secrétaire d'État Cécile Jodogne et au vice-président Jean-Claude Marcourt avec pour objectif de 
développer une méthodologie en vue d'un échange d'informations correct et en temps opportun quant aux 
missions étrangères de chacune des parties.

Cette méthodologie a fait l'objet de discussions dans le cadre d'un groupe de travail de la Conférence 
interministérielle pour le Commerce extérieur. Il a été convenu qu'une fois toutes les missions étrangères 
connues, tous les responsables politiques fédéraux et régionaux en discuteraient dans un premier temps 
pour ensuite communiquer l'information à toutes les parties intéressées.



La mission que j'ai entreprise avec le vice-premier ministre Alexander De Croo en Guinée et au Burkina 
Faso fut un grand succès. C'était la première fois qu'une telle mission commune avait lieu. Cela m'a permis 
de voir quels étaient les rapprochements possibles entre la Coopération au développement et le Commerce 
extérieur. Nous pouvons donc parler d'un bilan très positif.

En 2013, le virus Ebola replongeait les deux pays dans la misère. À présent que l'épidémie est terminée, 
l'économie de l'Afrique de l'Ouest devrait redémarrer, redémarrage qui doit avoir lieu avec la participation de 
la Belgique et des entreprises belges.

Brussels Airlines est une valeur connue.

Brussels Airlines is een vaste waarde in Guinee, maar ook in Liberia en Sierra Leone, omdat ze als enige 
Europese luchtvaartmaatschappij tijdens de ebolacrisis op die drie landen is blijven vliegen. Zo heeft ze 
vermeden dat deze landen in een totaal isolement beland zouden zijn. Dankzij Brussels Airlines geniet 
België een uitstekende reputatie in deze landen, iets waarvan ook onze bedrijven gebruik kunnen maken.

Chers collègues, monsieur le président, le fait que Brussels Airlines soit la seule compagnie aérienne 
occidentale ayant maintenu ses vols vers les pays touchés par le virus, a permis d’établir une relation 
particulière avec la Guinée. En plus, le vice-premier ministre et ministre pour la Coopération, Alexander 
De Croo, a décidé d’inclure la Guinée et le Burkina Faso comme pays partenaires pour la coopération au 
développement belge. C’est pourquoi une mission exploratoire a été mise en place dans le but de consolider 
les liens politiques et économiques entre la Belgique et ces pays, en établissant des relations government to 
government et business to government.

Nous avons donc pu rencontrer les présidents de Guinée et du Burkina Faso ainsi que les membres les plus 
influents de leurs gouvernements.

Ik ben ervan overtuigd dat de ontwikkeling van de armste landen ook gebeurt door de integratie van die 
landen in het internationale handelsverkeer. Bedrijven die investeren in die landen en handel drijven met die 
landen laten toe dat de lokale economie zich ontwikkelt. Zo wordt aan jobcreatie gedaan, kan de overheid 
belastingen innen en wordt er welvaart gecreëerd. Ook voor onze bedrijven zijn er opportuniteiten in die 
landen. In Guinee en Burkina Faso bijvoorbeeld konden onze bedrijven die actief zijn in de uitbouw van 
bevolkingsregisters en identificatie tot op het hoogste niveau hun knowhow tentoonspreiden, om die landen 
te helpen bij de uitbouw van hun staatsapparaat. Ook voor de havengerelateerde activiteiten zijn er 
opportuniteiten in Guinee, evenals voor onze dredgingbedrijven.

Ik was dus opgetogen dat het instrument van de technische assistentie in het kader van Finexpo recentelijk 
door de Ministerraad werd goedgekeurd. Bij dat instrument ligt de nadruk op de levering van diensten die 
bijdragen tot technologie- en kennisoverdracht in het kader van investeringsprojecten en, op die wijze, tot de 
duurzaamheid van onze projecten. De projecten zelf moeten zich in een ontwikkelingsland bevinden en 
kunnen een ongebonden financiering genieten, of een financiering op commerciële basis, wat het geval is in 
Guinee en Burkina Faso. De klant dient bovendien een overheidsinstelling te zijn. De uitgaven voor die giften 
kunnen alleen gebeuren binnen de budgettaire ruimte waarover Finexpo beschikt.

Pour la suite de l'opération, il est important de rappeler que celle-ci consistait en une pré-mission concernant 
le secteur de l'exportation. Les relations entre ces deux pays et la Belgique ont été établies pour qu'une 
mission économique business to business puisse, dans le futur, être couronnée de succès.

Toutes les entreprises qui se sont manifestées spontanément et ont demandé à participer à cette mission, 
ont pu le faire. Les entreprises suivantes ont participé: Brussels Airlines, qui était le chaperon de cette 
mission, le Port d'Anvers, Bia Overseas, Zetes, DEME, GlaxoSmithKline Vaccines et SAIT. Au Burkina Faso, 
nous avons également visité la société Durabilis.

01.03  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le président, je remercie M. le ministre pour ses réponses.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

02 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Nele Lijnen aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister 



belast met Buitenlandse Handel, over "de exportverzekering van Delcredere voor de uitvoer van 
wapens" (nr. 8978)
- de heer Wouter De Vriendt aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de 
minister belast met Buitenlandse Handel, over "Delcredere en wapenuitvoer" (nr. 9510)
- de heer Benoit Hellings aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de 
minister belast met Buitenlandse Handel, over "de rol van de Delcrederedienst in de Belgische 
wapenexport" (nr. 9533)
02 Questions jointes de
- Mme Nele Lijnen au secrétaire d'État au Commerce extérieur, adjoint au ministre chargé du 
Commerce extérieur, sur "l'assurance à l'exportation d'armes souscrite auprès de l'Office du Ducroire" 
(n° 8978)
- M. Wouter De Vriendt au secrétaire d'État au Commerce extérieur, adjoint au ministre chargé du
Commerce extérieur, sur "le Ducroire et les exportations d'armes" (n° 9510)
- M. Benoit Hellings au secrétaire d'État au Commerce extérieur, adjoint au ministre chargé du 
Commerce extérieur, sur "le rôle joué par le Ducroire dans l'exportation d'armes belges" (n° 9533)

02.01  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de staatssecretaris, ik heb u vier schriftelijke vragen 
gesteld over de rol van Delcredere in de wapenuitvoer van ons land. Uit uw antwoorden bleek dat 
Delcredere wapenuitvoer verzekert naar landen als Saoedi-Arabië, Bahrein en Pakistan en naar andere 
landen die een bron van instabiliteit zijn in de regio, die de mensenrechten schenden, die verwikkeld zijn in 
conflicten met de buurlanden, of die geweld gebruiken tegen de eigen bevolking.

Het debat over de wapenuitvoer naar het Midden-Oosten, bijvoorbeeld naar Saoedi-Arabië, is in de media 
aan bod gekomen. Politici van de meerderheid op federaal niveau hebben zich er duidelijk over uitgesproken 
dat wij moeten nadenken over de rol die ons land daar speelt. Er was een expliciete oproep van vice-
eersteminister Kris Peeters om te stoppen met wapenuitvoer naar Saoedi-Arabië. Ook de minister van 
Buitenlandse Zaken, Didier Reynders, suggereerde dat deze wapenexport opnieuw geëvalueerd moest 
worden.

Wij weten allemaal dat de wapenuitvoer voor het grootste deel een regionale bevoegdheid is. Het federale 
niveau beschikt echter wel degelijk over een aantal hefbomen. De verzekering door Delcredere is daar één 
van. Zoals wij allemaal weten, bent u daarvoor bevoegd. Mijn vraag is dus: volgen na de woorden ook de 
daden?

Zult u, met de beperkte bevoegdheid waarover u beschikt, ervoor zorgen dat de wapenuitvoer naar 
discutabele landen in het Midden-Oosten, zoals Saoedi-Arabië, minder gemakkelijk wordt gemaakt door de 
verzekering ervan door Delcredere stop te zetten?

Welke maatregelen hebt u ter zake al genomen? Wat zult u ondernemen om ervoor te zorgen dat dergelijke 
wapenuitvoer niet langer door Delcredere vergemakkelijkt en gefinancierd wordt?

Wat was het totaalbedrag van de door Delcredere verzekerde wapenuitvoer in 2015? U hebt mij in uw 
antwoord op één van mijn vragen het bedrag van 558 miljoen euro gegeven, van 1 januari tot en met 
november 2015. Er ontbreekt dus nog een maand.

Ik doe een nieuwe poging om cijfers te krijgen.

Kunt u mij een volledig overzicht geven van de in 2013, 2014 en 2015 aangevraagde dossiers die betrekking 
hebben op de export van wapens, munitie, materieel voor militair gebruik of ordehandhaving en de daaraan 
verbonden technologie?

Ik krijg die cijfers graag gerangschikt per land van bestemming en per aard van het materiaal, per 
toekenning of weigering van de aanvraag – bij weigering ook graag de reden –, per financiële waarde van de 
aanvraag, per aanvrager en per Gewest waar de aanvrager is gevestigd.

02.02  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le secrétaire d'État, dans le journal De Standaard du 
19 février, vous affirmiez vouloir débattre à la Chambre du rôle joué par le Ducroire dans les exportations 
d'armes, mais aussi de munitions et de technologies de défense belges vers des pays problématiques d'un 
point de vue géopolitique et de non-respect des droits humains.



Nous connaissons le rôle majeur joué par les Régions dans les exportations d'armes vers ces pays, en 
particulier l'Arabie saoudite, mais le fédéral, au-delà du Ducroire, joue aussi un rôle via les attachés de 
Défense – j'en ai discuté, il y a peu, avec M. Reynders – et dans l'assurance qu'octroie l'institution publique 
Ducroire aux exportations de produits et d'armes vers ces pays problématiques.

Comme vous ne souhaitiez, jusqu'ici, pas répondre aux questions écrites posées en néerlandais par mon 
collègue, M. De Vriendt, je me permets de vous les poser aujourd'hui oralement et en français, en espérant 
avoir plus de succès.

Pour 2015, quel est le nombre de demandes de soutien pour l'exportation d'armes pour chaque pays 
concerné, plus spécifiquement pour l’Arabie saoudite?

Pour 2015, quelle était la valeur financière du soutien pour l’exportation d’armes des demandes d’une part 
et, d’autre part, des dossiers acceptés, vers chaque pays en question?

Au niveau de la demande d’un crédit d’assurance, s’agissait-il d'entreprises wallonnes, bruxelloises ou 
flamandes, sachant que le Ducroire, à la suite de vos diverses initiatives, relève d'une compétence 
interfédérale? Pourriez-vous m'indiquer la proportion de demandes et d'acceptations par Région?

Pourriez-vous me préciser quelles sont les instructions et guidelines en matière de respect des droits 
humains que vous avez données aux représentants de l’État belge au sein du conseil d’administration du 
Ducroire en ce qui concerne l'assurance octroyée à des ventes d'armes? Des critères éthiques font-ils partie 
de la réflexion préalable à l'approbation d'un dossier par le Ducroire?

De voorzitter: Collega Lijnen zou al in het Huis zijn. Medewerkers mogen niet filibusteren maar het was 
gisteren vrouwendag. Misschien kunnen we dat wat verlengen en een tweetal minuten wachten op collega 
Lijnen zodat zij ook haar vraag kan stellen.

02.03  Nele Lijnen (Open Vld): Mijnheer de staatssecretaris, sinds de aanslagen in Parijs van 
13 november 2015 is de rol die Saoedi-Arabië speelt in het financieren van extremistische en terroristische 
groeperingen weer in de aandacht gekomen.

Ook de schendingen van mensenrechten door het Saoedi-Arabische regime kwamen nogmaals onder de 
aandacht. ln het kader hiervan is er ook kritiek gekomen op de huidige Belgische relaties met het land. 
Vooral de Belgische wapenleveringen aan Saoedi-Arabië zijn hierbij de voornaamste bron van kritiek 
geworden.

Open Vld stelt zich vragen bij de moraliteit van zulke leveringen en vraagt zich af of wij wel de 
eindbestemming van leveringen aan de Saoedi's kunnen garanderen. In het verleden heeft mijn partij 
hierover al verschillende vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken.

Minister Reynders zei ons dat hij als federaal minister hierin weinig tot niets meer te zeggen heeft en dat de 
Gewesten sinds 2003 exclusief bevoegd zijn voor wapenexport. Wel heeft hij over deze kwestie een brief 
geschreven naar de minister-presidenten van Vlaanderen en Wallonië, waarin hij zich afvraagt of 
wapenexport naar dit land nog wel gepast is.

Toch speelt Delcredere, de Belgische openbare kredietverzekeraar die onder uw verantwoordelijkheid valt, 
een belangrijke rol in het verzekeren van wapenexport vanuit de Gewesten. Hoewel de feitelijke goedkeuring 
van een uitvoerlicentie voor wapens door de Gewesten gebeurt, is de verzekering die Delcredere ervoor 
aanbiedt een zeer belangrijk factor in de uiteindelijke beslissing om de wapens effectief te exporteren.

De beslissing van Delcredere om een kredietverzekering toe te kennen aan wapenexport wordt dan wel 
louter technisch genoemd, toch kunnen wij niet ontkennen dat deze beslissing ook een belangrijke politieke 
impact heeft. Aangezien de federale regering vier vertegenwoordigers heeft in de raad van bestuur van 
Delcredere, kan zij wel degelijk de beslissingen over kredietverzekeringen beïnvloeden.

Mijnheer de staatssecretaris, ik heb dan ook de volgende vragen.

Ten eerste, hoeveel aanvragen voor kredietverzekeringen van wapenexport naar Saoedi-Arabië heeft 
Delcredere de afgelopen tien jaar ontvangen? Hoeveel hiervan zijn er goedgekeurd of geweigerd? Wat zijn 



de criteria waarop Delcredere zich baseert om deze aanvragen goed te keuren of te weigeren?

Vindt er voor de vergaderingen van de raad van bestuur overleg plaats tussen de vertegenwoordigers van 
de federale regering om tot een eengemaakt standpunt te komen inzake kredietverzekeringen voor 
wapenexport? Indien ja, welke houding neemt de federale regering aan met betrekking tot de 
kredietverzekering van wapenexport naar Saoedi-Arabië? Indien neen, is de regering van plan om zo'n 
eengemaakt standpunt te bepalen voor toekomstige kredietverzekeringen voor wapenexport naar Saoedi-
Arabië? Indien neen, waarom niet?

02.04 Staatssecretaris Pieter De Crem: Beste collega's, Delcredere is een parastatale overheidsinstelling 
die werd opgericht voor het verstrekken van exportkredieten. Zodra een aanvraag voldoet aan alle wettelijke 
en reglementaire bepalingen evalueert Delcredere of er al dan niet wordt ingegaan op de vraag tot het 
verstrekken van een exportkrediet, op basis van het financiële risico met betrekking tot het land van export.

De wapenexport is een geregionaliseerde materie, daar werd in deze commissie al ten overvloede naar 
verwezen. De huidige, bestaande regelgeving voor het afleveren van de exportvergunningen voor wapens is 
een gewestelijke bevoegdheid. Die regelgeving kwam tot stand in 2002, nadat onder paarsgroen 
wapenleveringen aan Nepal werden goedgekeurd die tot gevolg hadden dat Magda Aelvoet, toenmalig 
vicepremier en vertegenwoordiger van de partij Agalev in de regering, eruit stapte.

(…): (…)

02.05 Staatssecretaris Pieter De Crem: Groen ligt dus aan de basis van die wijziging.

(…): (…)

02.06  Pieter De Crem, secrétaire d'État: C’était une lourde facture en 2003.

Het is bijgevolg aan de regio’s om hun beleid ter zake te bepalen en daarvoor de nodige vergunningen af te 
leveren. Het komt er dus op neer dat de gewestelijke ministers de exportvergunningen goedkeuren en dat zij 
daarin gecontroleerd worden door een gewestelijk parlement, wat ook gebeurt.

(…): (…)

02.07 Staatssecretaris Pieter De Crem: Daar anders over oordelen, zou natuurlijk haaks staan op de 
grondwettelijke en gewestelijke bevoegdheden van dit land. Ik verwijs daarvoor naar de nota van de 
juridische dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers, die op 17 november 2015 werd gevraagd door 
de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen, en het samenwerkingsakkoord van 17 juli 2007 tussen de 
federale staat en de Gewesten, met betrekking tot die materie.

Wat de vragen naar cijfers betreft, verwijs ik naar mijn schriftelijke antwoorden op de vragen van 18 juni, 
24 september, 8 oktober en 3 december 2015 van collega De Vriendt. Indien de collega’s het wensen, kan ik 
hen hiervan een kopie bezorgen. Ik heb ze hier bij mij, voor diegenen die ze nog niet zouden hebben.

Ik herhaal dat tussen 2006 en 2015 Delcredere 93 dossiers behandeld heeft over wapenexport naar Saoedi-
Arabië. Er werden geen problemen inzake de kredietwaardigheid van de tegenpartij vastgesteld.

Les critères du Ducroire pour accorder un crédit à l'exportation sont tout d'abord basés sur les risques 
financiers relatifs au pays destinataire de l'exportation. À côté des risques financiers, le Ducroire respecte les 
principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Il s'agit 
d'un ensemble de valeurs dans les domaines des droits de l'homme, des normes de travail, des normes 
d'environnement et de la lutte contre la corruption.

De plaats waar de analyse van de dossiers plaatsvindt is vanzelfsprekend de raad van bestuur van 
Delcredere. Zoals ik reeds heb aangegeven dient de regio zijn verantwoordelijkheid te nemen in het ethische 
debat dat resulteert in het al dan niet verkrijgen van een exportlicentie.

02.08  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de staatssecretaris, eigenlijk hebt u een zeer mooi 
overzicht gegeven van hoe de besluitvorming werkt. Misschien hebt u dat niet gewild maar toch hebt u zeer 
goed aangegeven welke mogelijkheden Delcredere heeft om wapenuitvoer naar Saoedi-Arabië moeilijker te 



maken. U hebt dat eigenlijk perfect geschetst.

De enige vraag die nog rest is waarom u geen gebruikmaakt van die mogelijkheid om dat ook effectief te 
doen.

Ik zal dit nader verklaren.

Het federale niveau is natuurlijk niet bevoegd voor de uitvoervergunning. Het federale niveau en Delcredere 
zijn echter wel bevoegd voor de vraag of ze die uitvoer al dan niet verzekeren. Om een antwoord te geven 
op de vraag of men dit al dan niet gaat verzekeren – zo hebt u net aangegeven – worden niet alleen de 
financiële risico’s in overweging genomen door de raad van bestuur van Delcredere maar ook bepaalde 
politieke elementen. Het gaat dus om subjectievere elementen, als ik ze zo mag noemen, elementen 
waarvan een politieke afweging kan worden gemaakt. U hebt bijvoorbeeld de mensenrechten genoemd. U 
kunt daar evengoed het gebruik van geweld tegen de eigen bevolking aan toevoegen om die mensenrechten 
meer te gaan specificeren. Verder kan het gaan om het aanzwengelen van conflicten in de regio, wat ook 
niet bevorderlijk is voor de mensenrechtensituatie.

Met andere woorden, u hebt hier eigenlijk zeer goed aangegeven dat Delcredere zeer veel mogelijkheden 
heeft om de verzekering van een wapenuitvoerdeal op basis van die criteria te verhinderen en te blokkeren.

Voor 2014 heeft Delcredere inzake wapenuitvoer 72 gevallen verzekerd ter waarde van 1,3 miljard euro, 
maar de totale wapenuitvoer in 2014 beliep 4,35 miljard euro. Dat betekent dus dat Delcredere niet elke 
wapenuitvoer verzekert. Zij hoeft dat ook niet te doen, zij kan een onderscheid maken op basis van de 
elementen die ik zonet heb aangegeven.

Daarmee wil ik besluiten.

Uw antwoord stelt mij teleur. Bent u zelf niet van oordeel dat het niet goed is dat wij wapens uitvoeren naar 
landen als Saoedi-Arabië, Bahrein of Pakistan?

Ik denk dat wij dat beter niet doen en ik sta daarin niet alleen. Kris Peeters heeft hetzelfde gezegd. Ook 
Didier Reynders vraagt om dat te herbekijken en heeft, vanuit zijn non-bevoegdheid – hij is bevoegd voor de 
coördinatie van ons buitenlands beleid – een brief gericht aan de Gewesten om dat te doen.

U hebt hier nu iets in handen, net als de minister van Defensie via de defensieattachés. Ik vraag u niet om 
de wapenuitvoer naar Saoedie-Arabië te stoppen, maar wel om ze niet langer te verzekeren via Delcredere.

Mijnheer de staatssecretaris, denk binnen de regering eens na of wij dat niet moeilijker kunnen maken. Ik 
denk dat dit de veiligheid en stabiliteit in het Midden-Oosten, maar ook onze eigen belangen en onze eigen 
veiligheid ten goede zou komen. Wij zijn niet gebaat met landen in het Midden-Oosten die conflicten verder 
aanzwengelen. Ik wil u vragen u daarover te buigen en na te denken over die heel eenvoudige vraag die 
volledig onder uw bevoegdheid valt.

02.09  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le secrétaire d'État, le Ducroire a le privilège de relever de 
vos compétences. À ce stade, vous pouvez faire deux choses: transmettre l'information qui vous est 
demandée, à savoir la répartition des assurances-crédits octroyées par chaque Région, car vous ne donnez 
toujours pas cette information, et prendre l'initiative de donner instruction aux quatre représentants de l'État 
fédéral au sein du conseil d'administration pour demander de ne plus assurer d'exportations d'armes vers 
des pays problématiques.

Vous dites, au niveau des instructions, des guidelines, que vous analysez le risque financier, ce qui est le 
métier de base du Ducroire, et que vous tenez compte de critères, tels que définis par l'OCDE. Il importe 
également de tenir compte d'un critère essentiel, à savoir la cohérence.

Alors que, d'une part, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense entament des 
démarches diplomatiques et militaires en vue de contrer Daech dans la région, et que, d'autre part, l'Arabie 
Saoudite fait en sorte de soutenir des groupes terroristes, il serait cohérent que le niveau fédéral, 
parallèlement aux initiatives diplomatiques et militaires, décide d'un embargo d'armes sur ces questions et 
cesse, via le Ducroire, de favoriser l'exportation d'armes wallonnes, flamandes et peut-être bruxelloises vers 
ces régions.



Étant donné que vous avez aimé évoquer cette période bénie de l'Arc-en-ciel, j'aimerais vous rappeler que, 
lorsque vous étiez ministre de la Défense, et à la suite d'une question que j'ai posée au ministre Reynders, il 
est apparu qu'un attaché militaire a été en poste en Arabie Saoudite. Or, l'attaché militaire est celui qui 
conseille les diplomates et a pour rôle d'être l'interface entre l'industrie de la Défense belge et d'éventuels 
clients dans la zone où il est en poste. À cette époque, entre 2011 et 2013, des attachés militaires ont joué 
ce rôle de promotion, de vendeurs d'armes vers des pays aussi problématiques que l'Arabie Saoudite.

Aussi serait-il opportun que le gouvernement fédéral dans son ensemble reste cohérent, arrête de 
développer cette promotion d'armes via les attachés militaires et d'assurer les crédits militaires et les crédits 
d'armes vers ce genre de pays.

02.10  Nele Lijnen (Open Vld): Mijnheer de staatssecretaris, als wij kijken naar het criterium van de 
mensenrechten, dan beschikken wij zeker over een hefboom om de wapenleveringen naar Saoedi-Arabië 
niet meer te verzekeren. Dat is iets dat wij misschien eens wat uitgebreider moeten bespreken in deze 
commissie. Misschien moeten wij eens bekijken of er geen ander initiatief mogelijk is, want het feit dat het 
wel gebeurt en die toets doorstaat, doet bij mij toch de wenkbrauwen fronsen.

Mijnheer de staatssecretaris, u hebt niet geantwoord op mijn vraag of er een eengemaakt standpunt komt 
tussen de vertegenwoordigers van de federale regering die in de raad van bestuur van Delcredere zetelen. 
Ik betreur dat. Het is immers heel belangrijk dat dit dossier goed besproken wordt en dat er vanuit de 
federale overheid een heel duidelijk standpunt wordt ingenomen. Ik stel voor dat wij daarvoor in de toekomst 
oplossingen vinden. 

02.11 Staatssecretaris Pieter De Crem: Ik dank u voor uw suggestie.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 10.41 uur.
La réunion publique de commission est levée à 10.41 heures.
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