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Wapenhandel en exploitatie  
van natuurlijke hulpbronnen  
in West‑Afrika

T. Boekhout van Solinge, W. Huisman en D. Siegel*

In 2007 publiceerde een aantal internationale ngo’s een rapport: 

Africa’s Missing Billions. International arms flow and the cost of 

conflict (IANSA, Oxfam International e.a., 2007), waarin ze beschre‑

ven dat in de periode 1990‑2005 23 Afrikaanse landen een gewapend 

conflict hadden gekend. De kosten van deze oorlogshandelingen 

tijdens deze periode van vijftien jaar bedroegen naar schatting 300 

miljard dollar, wat jaarlijks neerkwam op 18 miljard. Het rapport 

van de ngo’s ging ook in op de herkomst van de wapens. Naar schat‑

ting 95 procent van de meeste gebruikte wapens in deze conflicten 

kwam van buiten het continent.

In dit artikel analyseren wij de wapenhandel in de context van 

gewapende conflicten in Afrika. We concentreren ons daarbij op 

de burgeroorlogen in Sierra Leone en Liberia. Eerst kijken we naar 

de herkomst van de wapens die in de West‑Afrikaanse conflicten 

worden gebruikt. Vervolgens kijken we naar de landen waar deze 

wapens worden gebruikt, en de mogelijke rol die de exploitatie 

van natuurlijke hulpbronnen speelt bij de financiering van de 

 gewapende strijd. Juist deze bron van financiering van de burger‑

oorlogen was daar aanleiding voor de Verenigde Naties om embar‑

go’s op te leggen voor de handel in diamanten en tropisch hardhout. 

Daarna schetsen we aan de hand van enkele cases de actoren die bij 

de wapenhandel in Sierra Leone en Liberia betrokken zijn. Vervol‑

gens analyseren we de regulering van wapenhandel in West‑Afrika, 

en ten slotte trekken we conclusies over de relatie tussen wapenhan‑

del en natuurlijke rijkdommen.

* Dr. Tim Boekhout van Solinge is docent en onderzoeker bij het Willem Pompe Instituut 
voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Dr. mr. Wim Huisman en 
dr. Dina Siegel zijn beiden verbonden aan de afdeling strafrecht en criminologie van de 
Vrije Universiteit in Amsterdam.
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De herkomst van wapens

Bij wapenhandel in relatie tot gewapende conflicten tussen en ook 

binnen landen wordt al snel gedacht aan zware wapens, zoals tanks, 

artillerie, jachtvliegtuigen en fregatten. Toch vallen de meeste 

slachtoffers bij de gewapende conflicten in West‑Afrika door zoge‑

noemde ‘small arms’, oftewel lichte wapens: geweren, pistolen en 

revolvers. Volgens de UNDP zijn er circa acht miljoen lichte  wapens 

in omloop in West‑Afrika. Wijdverbreide destructie en dood van 

vluchtelingen lijkt echter te worden veroorzaakt door een veel klei‑

ner aantal wapens, dat in handen is van tienduizenden strijders 

(Small Arms Survey, 2003).

Er zijn grofweg drie bronnen van herkomst van wapens te onder‑

scheiden die worden gebruikt in de gewapende conflicten in West‑

Afrika: de reguliere wapenindustrie, irreguliere wapenproductie in 

werkplaatsen en legervoorraden uit andere landen.

Wapenindustrie

In tegenstelling tot drugs is een wapen op zich meestal geen illegaal 

product. Dit betekent dat ook de productie doorgaans legaal plaats‑

vindt: door wapenindustrie, al dan niet in handen van overheden, 

of door kleinere wapenwerkplaatsen. Hoewel exacte cijfers over de 

productie in kleinere werkplaatsen niet voorhanden zijn, mag wor‑

den aangenomen dat het overgrote deel van wapens in de reguliere 

wapenindustrie wordt geproduceerd. Het gaat dan doorgaans om 

grote bedrijven die al dan niet eigendom zijn van overheden. De 

wapen industrie kan dus worden gezien als de belangrijkste bron 

van herkomst van de wapens die uiteindelijk in de conflicten in 

West‑Afrika worden gebruikt.

Een aanzienlijk deel van de lichte wapens wordt geproduceerd 

onder licentie. Uit berekeningen van het Norwegian Initiative on 

Small Arms Transfers (NISAT) blijkt dat 60 tot 80 procent van alle 

geweren – het wapen dat het meest gebruikt wordt in gewapende 

conflicten – is geproduceerd door producenten die de benodigde 

technologie van anderen hebben verkregen. Productie onder 

licentie maakt een steeds belangrijker deel uit van de totale wapen‑

productie. Wapenproducenten als Izmash uit de Russische Fede‑

ratie, Heckler & Koch uit Duitsland en FN Herstal uit België, zijn 

belangrijke ontwikkelaars van wapentechnologieën die met of zon‑
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der licentie door derden worden ingezet voor productie van lichte 

wapens. Belangrijke ontvangers van deze technologie zijn bedrijven 

als Norinco uit China en Arsenal JSC uit Bulgarije. Dit betekent dat 

de grote wapenindustrieën in ontwikkelde landen hun productie 

niet hoeven te verplaatsen naar ontwikkelingslanden, maar dat ze 

alleen hun technologie en knowhow kunnen verkopen.

Ook Afrika kent een wapenindustrie, vooral gelokaliseerd in 

Zuid‑Afrika. Volgens Schroeder en Lamb (2006) worden Afrikaanse 

wapenproducten, vooral uit Zuid‑Afrika, streng gecontroleerd en 

komen er dus relatief weinig in Afrika geproduceerde wapens op 

de illegale wapenmarkt. Wel vindt er ongeautoriseerde productie 

plaats in lokale werkplaatsen.

Lokale werkplaatsen

Verschillende landen in de regio kennen traditioneel ook een lokale, 

kleinschalige vorm van productie van vuurwapens, die plaatsvindt 

in ambachtelijke werkplaatsen. Deze werkplaatsen fabriceren bij‑

voorbeeld landbouwwerktuigen, maar wanneer er vraag naar is, 

produceren ze ook wapens. En door de gewapende conflicten in de 

regio is die productie de laatste jaren sterk gegroeid (Vines, 2005). 

Volgens de Small Arms Survey (2003) bedraagt de lokale productie 

in Ghana maar liefst 200.000 stuks per jaar. De kwaliteit van deze 

wapens is wisselend, maar kan die van industrieel geproduceerde 

wapens benaderen. De productie is ongereguleerd: er is weliswaar 

geen vergunning, maar vaak zijn lokale machthebbers en politie‑

chefs opdrachtgevers.

Legervoorraden

Er kan echter nog een derde bron van herkomst van conflictwapens 

worden onderscheiden. Nieuwe wapens worden door de wapen‑

industrie geleverd aan de legers van landen die dat kunnen betalen. 

Wapens hebben een lange levensduur, onder andere omdat ze 

gedurende vredestijd niet intensief worden gebruikt. Deze legers 

schaffen nieuwe wapens aan voordat de oude zijn versleten (Nay‑

lor, 2003). De afgedankte wapens komen terecht op zogenoemde 

‘stockpiles’. Veel wapens uit deze voorraden vinden hun weg naar 

ontwikkelingslanden, of omdat ze worden gestolen, of omdat 

ze bewust worden verkocht. Er kunnen ook andere redenen zijn 
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waarom reguliere legers hun wapens en materieel verkopen. Na het 

uiteenvallen van de Sovjet‑Unie hebben de legers van de voorma‑

lige Oostbloklanden hun wapenarsenaal massaal in de uitverkoop 

gedaan, aan ieder die een redelijke prijs bood (Naylor, 2003). Hoewel 

deze wapens dus ooit zijn geproduceerd in de wapenindustrie, kun‑

nen ze na afgedankt te zijn door de eerste gebruiker een ‘tweede 

leven’ krijgen in een conflictgebied in West‑Afrika.

Landen van herkomst

De gewapende conflicten in West‑Afrika hebben recentelijk geleid 

tot aanzienlijke wapenimporten in Guinee, Sierra Leone, Liberia, 

Ivoorkust en Nigeria (Vines, 2005). Wanneer we kijken naar de ex‑

porterende landen, kunnen drie groepen worden onderscheiden.

Ten eerste zijn dat de buurlanden. VN‑rapporten wijzen op wapen‑

transporten vanuit Burkina Faso, Guinee en Liberia naar rebellen‑

groepen in Sierra Leone en Liberia (Vines, 2005). Ten tweede komen 

wapens uit andere Afrikaanse landen, met name Zuid‑Afrika en 

Angola (Kinsella, 2006). Ten derde komen wapens van buiten Afrika. 

De meeste wapens die worden gebruikt in Afrika, komen uit China, 

Israël en het voormalige Oostblok (Kinsella, 2006).

De bestemming van wapens

De grote beschikbaarheid van verschillende natuurlijke hulpbron‑

nen op het Afrikaanse continent maakt het mogelijk dat conflicten 

lang voortduren. Natuurbronnen als goud, diamanten, mineralen, 

hout en in sommige gevallen zelfs dieren, worden gebruikt om 

conflicten te financieren. De grote beschikbaarheid van natuur‑

bronnen is volgens de veel geciteerde studies van Collier en Hoeffler 

de belangrijkste factor om te bepalen of een land een burgeroorlog 

ervaart (Collier en Hoeffler, 1998).1

1 In een metaanalyse heeft Ross (2004) het door Collier en Hoeffler gevonden verband 
gefalsificeerd. Hij komt tot een belangrijke nuancering van het verband: het hangt 
onder andere af van het soort hulpbron, het soort conflict (gericht op afscheiding of 
machtsovername), en of het verband betrekking heeft op het ontstaan van een conflict 
of het voortduren ervan.
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Angola bijvoorbeeld, kende een burgeroorlog van 27 jaar, die begon 

na de onafhankelijkheid van Portugal in 1975. Een belangrijke reden 

waarom het conflict zo lang voortduurde, is dat beide strijdende 

partijen natuurbronnen tot hun beschikking hadden die grif aftrek 

vonden op de wereldmarkt. Terwijl de regering voornamelijk op olie 

teerde om wapens te kunnen blijven kopen, financierde de rebellen‑

groep Unita zijn strijd met diamanten (Frynas en Wood, 2001).

Diamanten die worden aangewend voor de financiering van 

gewapende conflicten, worden tegenwoordig aangeduid als 

‘bloeddiamanten’. De term werd voor het eerst gebruikt door een 

VN Expertpanel tijdens het conflict in Congo. In dit buiten Afrika 

veelal vergeten conflict kwamen naar schatting vier miljoen mensen 

om het leven. Deze oorlog is daarmee het conflict met het grootste 

aantal dodelijke slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Het 

wordt wel de Afrikaanse Wereldoorlog (1998‑2003) genoemd omdat 

er maar liefst negen landen bij betrokken waren. De ruime beschik‑

baarheid in de Congolese bodem van natuurbronnen was een 

belangrijke reden voor verschillende landen om betrokken te raken 

bij het conflict. Exploitatie en verzilvering van de natuurbronnen 

hielden de verschillende conflicten in Congo levend.

De Congolese grond wordt al langer gebruikt als bron voor wapens. 

Het radioactieve uranium dat werd gebruikt in de Amerikaanse 

atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, kwam uit een Congolese 

mijn. Tijdens de laatste Afrikaanse wereldoorlog die woedde in 

Congo, ging het vooral om andere te delven grondstoffen. Congo 

bevat ook grote reserves tinoxide en heeft maar liefst 40 procent 

van de wereldreserves van kobalt. Elke oplaadbatterij van mobiele 

apparatuur bevat enkele grammen van dit kobalt. Van coltan, een 

zwart mineraal dat eveneens als grondstof dient voor consumenten‑

elektronica, heeft het land 60 tot 80 procent van de wereldvoorraad. 

Meer dan veel mensen beseffen, zijn zij als eindgebruiker ook deel‑

genoot geworden van de Congolese ‘conflicteconomie’, bijvoorbeeld 

via het gebruik van elektronica als mobiele telefoons.

De burgeroorlog in Sierra Leone (1991‑2002) kostte naar  schatting 

50.000 mensen het leven. De rebellen van de RUF hadden een 

beruchte reputatie ontwikkeld van verkrachtingen en verminkin‑

gen. Hun handelsmerk was het afhakken van handen. Een belang‑

rijke reden waarom het conflict voortduurde, was dat de rebellen 

bewapend bleven worden, vooral vanuit buurland Liberia. De 

rebellen financierden hun strijd met de opbrengsten van diaman‑
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ten, gedolven in de gebieden onder hun controle. In 2000 besloot de 

VN Veiligheidsraad daarom tot een embargo van de diamanthandel 

uit Sierra Leone. Het Sierra Leone Expert Panel kwam eind 2000 

echter tot de bevinding dat diamanten nog steeds de belangrijkste 

inkomstenbron van de RUF‑rebellen waren. Zij werden vooral 

geëxporteerd via buurlanden, met name Liberia. Het Sierra Leone 

Expert Panel beschrijft in zijn rapport in detail de betrokkenheid 

van Liberiaanse officials, in het bijzonder de Liberiaanse president 

Charles Taylor werd een actieve rol toegedicht bij het geweld in 

Sierra Leone. In een rapport aan de VN Veiligheidsraad wordt in 

detail beschreven hoe Taylor en een kliek van Liberiaanse officials, 

en vooral buitenlandse zakenlieden rondom hem, verantwoordelijk 

zijn voor de schending van VN‑wapensancties via internationale 

criminele activiteiten en het bewapenen van de RUF‑rebellen in 

Sierra Leone. De wapenleveranties werden betaald met inkomsten 

uit de smokkel van diamanten en andere natuurlijke rijkdommen 

uit zowel Liberia als door rebellen gecontroleerde gebieden in Sierra 

Leone (UNSC, 2000, p. 36). De wapens kwamen vooral uit China en 

Oost‑Europa.

De handel in wapens

In de literatuur over de wapenhandel in (West‑)Afrika zijn nau‑

welijks aanwijzingen te vinden van directe leveringen door de 

reguliere wapenindustrie. Wel zijn er diverse gevallen bekend van 

leveringen vanuit de legervoorraden in het voormalige Oostblok, 

maar ook hier zijn niet de betreffende overheden de verkopende 

partij, maar diverse soorten intermediairs die opereren als trans‑

porteur, expediteur, handelsfirma of makelaar (Human Rights 

Watch, 2004; Human Rights Watch en L. Misol, 2004; Vines, 2005). 

De rol van intermediairs in wapenhandelactiviteiten in verschillen‑

de conflictgebieden is waarschijnlijk het meest onderzochte aspect 

in de literatuur. Niet zelden worden deze intermediairs in verband 

gebracht met trans nationale georganiseerde criminaliteit: ‘The 

spread of light weapons by organized criminal groups is nowhere 

better illustrated than in Africa’ (Kinsella, 2006).

In verschillende rapporten en mediaberichten van ngo’s wordt vaak 

een verband gelegd tussen diamanten en wapens, gesmokkeld door 

internationale netwerken van wapenhandelaars en bemiddelaars 
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uit de VS, Engeland, Israël en Rusland. Deze link wordt vooral gelegd 

in de context van wapenstromen naar conflict gebieden in Afri‑

kaanse landen (Amnesty International, 2005).

Deze intermediairs konden organisaties of individuen zijn. In 1997 

vervoerde de Britse firma Sandline International wapens naar Sierra 

Leone, ondanks het VN‑embargo en kennelijk met toestemming van 

de UK Foreign and Commonwealth Office (Green en Ward, 2004,  

p. 36; Whyte, 2003, p. 586). Sandline International is een voor‑

beeld van de ambivalente legaliteit van de wapenhandel op de 

grijze markt. Aan de andere kant, de namen van Leonid Minin, 

Shaptai Kalmanovich, Rachmiel Brandwain, Boris Nayfeld en 

Marat  Balagula – allemaal belangrijke figuren in de internationale 

Russische georganiseerde misdaad – vinden we ook terug in de 

(illegale) diamant‑, goud‑ en wapenwereld (Peleman, 1999, p. 16). De 

Russische maffia ontdekte Afrika in de jaren tachtig. Vooral in Sierra 

Leone en Liberia hadden de criminelen nauwe contacten met de 

lokale corrupte politici en militaire leiders. Bovendien gebruikte de 

Russische maffia Afrikaanse landen voor smokkel en als transit‑

landen voor het witwassen van diamanten die elders vandaan 

kwamen (Africa Confidential, 1986).

De betrokkenheid van legale organisaties aan de ene kant en 

georganiseerde misdaad aan de andere kant wordt hier geïllustreerd 

door twee cases van het verband tussen diamant‑ en wapen‑

gerelateerde misdrijven. Beide voorbeelden betreffen prominente 

wapenhandelaars en Russische georganiseerde misdaad.

Sandline International – een private militaire onderneming

In mei 1997 werden president Kabbah en zijn regering uit Sierra 

 Leone uitgezet als gevolg van een coup door de militaire junta. In 

oktober van dat jaar nam de VN Veiligheidsraad op voorstel van het 

Verenigd Koninkrijk (VK) een resolutie aan over een wapen embargo 

voor Sierra Leone. Het VK verklaarde dat wapenleveranties door 

Britse burgers aan iemand in, of iemand verbonden met Sierra Le‑

one zouden worden beschouwd als een criminele daad. In december 

1997 werd Tim Spicer – Brits hoofd van Sandline International, een 

private militaire firma in het VK – benaderd door een groep van 

investeerders met interesse in mijnen in Sierra Leone. Ze wilden 

militaire hulp aan de verdreven president Kabbah financieren. 

Later ontmoette Spicer Kabbah en ondertekende een contract voor 
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de leveranties van wapens en andere militaire hulp aan Kabbah, 

met als doel zijn terugkeer aan de macht te steunen. Volgens de 

voorwaarden van het contract faciliteerde Sandline het vervoer 

van 2.500 geweren, 180 raketwerpers, 50 machinegeweren, alsmede 

munitie naar Sierra Leone in februari 1998. Begin 1998 begon de 

Britse douane een onderzoek naar dergelijke wapendeals, die een 

directe overtreding betekenden van het internationale embargo, 

de Britse nationale wetgeving en het ECOWAS‑moratorium over 

wapenvervoer naar West‑Afrika.2 Het bleek echter dat Spicer een 

reeks gesprekken had gevoerd met Britse ambtenaren, waarin hij 

de Britse regering volledig had geïnformeerd over zijn activiteiten. 

Sterker nog, hij had zelfs het ondertekende contract met Kabbah aan 

de Britse Hoge Commissaris Peter Penfold getoond een paar uur na 

het ondertekenen, die hem daarvoor prees en aanmoedigde. In het 

begin van het onderzoek was de Britse douane niet op de hoogte van 

Spicers contacten met het Britse Foreign Office. In mei 1998 werd 

besloten dat Spicer niet vervolgd zou worden, ondanks zijn duide‑

lijke overtreding van de Britse wet en internationale regelgeving. 

Zijn contacten met de Britse overheid maakten de juridische zaak 

zwakker en vervolging ‘in any event would not be in the public inte‑

rest’. In dit geval werd de zaak geplaatst in het grijze gebied tussen 

illegaliteit en vervolging.

Leonid Minin – vrouwen, geweren, drugs en diamanten

Leonid Minin, geboren in Odessa in 1947, was als tiener betrokken 

bij afpersingsactiviteiten en werd gearresteerd door de sovjetmilit-

zia. De professionele criminelen, zogenoemde vory v zakone, waren 

in de sovjetperiode de voorouders van de Russische maffia, die zich 

in snel tempo begon te manifesteren na de hervormingen van begin 

jaren negentig (Varese, 2005; Siegel, 2005).

Minin immigreerde naar Israël in de jaren zeventig. Na het uiteen‑

vallen van de Sovjet‑Unie handelde hij in olie, samen met zijn oude 

contacten uit Odessa. Hij ontwikkelde snel een netwerk van firma’s, 

waaronder offshorebedrijven. Behalve in olie handelde hij ook in 

2 Moratorium on the Implementation, Exportation and Manufacture of Small Arms and 
Light Weapons van de Economic Community of West African States (ECOWAS), waar
over later meer. 
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hout, metaal, voedsel en textiel. Onder zijn zakenpartners bevonden 

zich sommige Russische topcriminelen, zoals de in 1994 in België 

geliquideerde Vladimir Missyurin en Alexander Angert, alias De 

Engel. Onder immigranten uit Odessa was de laatste bekend als een 

‘oliekoning’, maar sommigen herinnerden zich hem als geweld‑

dadige afperser.3

Sinds 1993 woonde Minin in Italië en Zwitserland, waar hij handels‑

firma’s in hout en wapens had. Hij werd meerdere keren verdacht 

van het witwassen van geld uit oliehandel en drugsgeld via een 

Italiaanse onderneming. In Zwitserland, Monaco en Frankrijk 

werd Minin uitgeroepen tot persona non grata. In Frankrijk wordt 

hij beschouwd als een van de prominentste figuren in de grens‑

overschrijdende georganiseerde misdaad en een van de leiders 

van de zogenoemde Odessa‑maffia. In België wordt de naam van 

Minin genoemd in verband met ten minste twee strafzaken. In 

een zaak gaat het om mogelijke betrokkenheid bij de moord op 

zijn zakenpartner Missyurin. In de andere zaak wordt hij verdacht 

van omkoperij van een Belgisch parlementslid om een Belgische 

verblijfsvergunning te verkrijgen. Hij zou hiervoor 200.000 dollar 

aan steekpenningen hebben betaald.

Eind jaren negentig wordt Minin gezien als een van de belangrijke 

spelers in de Liberiaanse wapenhandel. Net als de andere wapen‑

handelaren onderhoudt Minin nauwe contacten met Taylor en zijn 

familie. In de media wordt Minin gepresenteerd als een middle-

man, hij is namelijk niet alleen met wapens bezig, maar handelt 

ook in hout en diamanten. Maar voor een gewone broker, zoals hij 

zichzelf noemt, is zijn levensstijl extravagant. In Liberia heeft hij 

voortdurend drie bodyguards aan zijn zijde. Hij koopt bezittingen in 

verschillende Afrikaanse en Europese landen, gebruikt diensten van 

prostituees en raakt verslaafd aan cocaïne.

In augustus 2000 wordt hij gearresteerd door de Italiaanse politie 

in een hotel in een klein stadje bij Milaan. Hij viert op dat moment 

net een klein feestje op zijn kamer met vier prostituees en 58 gram 

cocaïne.4 Ook heeft hij diamanten met een waarde van 500.000 

dollar bij zich, 150.000 dollar contant geld en duizenden documen‑

3 Zoals bleek uit communicatie van een dezer auteurs (Dina Siegel) met Russische en 
Oekraïense immigranten in Nederland en België.

4 The Guardian, 9 juli, 2001; Washington Monthly, januarifebruari 2002.
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ten, brieven, faxberichten, enzovoort. In deze documenten is veel 

gedetailleerde informatie te vinden over zijn zakelijke belangen 

in hout, olie, diamanten en wapens. Het blijkt dat Minin wapens 

vervoerde naar de RUF‑rebellen in Sierra Leone en naar Liberia. Of 

hij de betalingen in ‘conflictdiamanten’ ontving, werd niet duidelijk 

uit de papieren. Maar door zijn connecties in de conflictgebieden 

en zakenrelaties met de rebellen legden de media bijna automatisch 

de link met handel in ‘bloeddiamanten’ en overtreding van het 

internationale embargo.

Victor Bout – onvindbare ‘Merchant of Death’

Een andere belangrijke figuur in de dubieuze activiteiten in de dia‑

mantproducerende landen is Victor Bout, geboren in Dusjanbe, de 

voormalige sovjetrepubliek van Tadzjikistan. Na zijn studie aan het 

prestigieuze Moskou Militair Instituut van Buitenlandse Talen in 

1991 werkte hij als tolk in militair vliegvervoer in Vitebsk (Wit‑Rus‑

land).

Bout profiteerde van de hervormingen onder het bewind van Jeltsin, 

een periode van privatisering en opleving van de georganiseerde 

misdaad. In de privatiseringsperiode gold dat diegenen die toegang 

hadden tot de verschillende voorraden en fondsen, in staat waren 

om staatsbedrijven te kopen of nationale voorraden te verkopen 

voor eigen profijt.

In West‑Europa zag men midden jaren negentig de Russische 

illegale handel in wapens als een gevaar. Hoge militaire officieren 

waren betrokken bij illegale smokkel en handel van alle soorten van 

wapens vanuit het arsenaal van het sovjetleger (Siegel, 2005). Veel 

handelsactiviteiten die vandaag de dag als illegaal gelden, werden in 

die chaotische periode in Rusland als legale business beschouwd. De 

eerste handelsactiviteit van Bout bestond uit de handel in geweren 

en munitie uit militaire voorraden van het voormalige sovjetleger. 

De onderbetaalde bewakers van deze voorraden, en ook hun com‑

mandanten, begonnen wapens voor een lage prijs aan te bieden aan 

iedereen die bereid was te kopen. En in de meeste gevallen waren 

dat klanten uit Afrikaanse en Latijns‑Amerikaanse landen (Wood en 

Peleman, 1999; Naylor, 1998).

Het blijft moeilijk om vast te stellen welke activiteiten van Bout in 

die periode illegaal waren. Bout combineerde met succes zijn legale 

luchtvaartactiviteiten (lijnvluchten) met illegaal wapenvervoer (zie 
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ook Tijhuis, 2006, p. 48‑49). Aan de andere kant financierde hij ook 

het vervoer van Belgische peacekeepers naar Somalië en in 1999 van 

VN‑peacekeepers naar Oost‑Timor.

Tijdens zijn ‘Belgische periode’ werd Victor Bout bekend als 

’s werelds grootste wapenhandelaar. Hij vestigt zich in 1995 in 

Oostende en richt de Trans Aviation Network Group (TAN) op, 

met als hoofdkwartier Oostende en een filiaalvestiging in Sharjah 

in de Verenigde Arabische Emiraten. Bout had in Oostende een 

luxe villa gekocht van waaruit hij zijn handel met Angola, Liberia, 

Rwanda en Sierra Leone leidt. Met deze activiteiten bouwt hij een 

enorm wereldwijd netwerk op, inclusief Oost‑ en West‑Europa, de 

voormalige Sovjet‑Unie en Afrika. Hij onderhoudt vriendschap‑

pelijke contacten met vele politieke leiders, vooral in Afrikaanse 

landen, met overheidsfunctionarissen en andere handelaars. Onder 

zijn vrienden en zakencontacten zijn Ahmed Shah Massoud in 

Afghanistan, Mobutu Sese Seko in Zaïre, Charles Taylor in Liberia 

en Muhamar Kaddafi in Libië. Bout is in die periode continu op reis 

en verdwijnt regelmatig op mysterieuze wijze, onvindbaar voor de 

media en justitie. Dit alles draagt bij aan zijn imago van de machtige 

en meedogenloze Merchant of Death (Farah en Braun, 2006).

Vaak wordt in de media beweerd dat Bout voor zijn wapens werd 

betaald in diamanten. Er zijn echter geen bewijzen van zijn directe 

betrokkenheid bij de ruil van wapens voor diamanten in de con‑

flictgebieden. Maar zijn directe collega’s en medewerkers waren 

wél betrokken bij ‘diamantoorlogen’. Een van die medewerkers, 

Sunjavan Ruprah, een Keniaan van Indiase afkomst, werd gearres‑

teerd in Brussel voor zijn rol in ‘fueling the decade‑long civil war in 

Sierra Leone’.5 Ruprah hielp Bout vermoedelijk in zijn zaken met de 

voormalige president van Liberia, Charles Taylor.

In 2002 klaagde de Belgische justitie Bout aan voor het witwassen 

van 325 miljoen dollar in de periode 1994‑2001. Ook in de VS stond 

Bout op de zwarte lijst van de U.S. Treasury. De jacht op Bout had 

veel weg van een Hollywoodfilm. Toen het Russische ministerie 

van Buitenlandse Zaken werd gevraagd of Bout zich in Rusland 

bevond in verband met een internationaal arrest warrant, luidde het 

antwoord ontkennend. Nog dezelfde dag gaf Bout een live interview 

5 Le Soir, 4 juni 2001.
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vanuit een Moskouse radiostudio (Farah en Braun, 2006, p. 44). Pas 

in maart 2008 werd Bout in Bangkok gearresteerd.

Gus Kouwenhoven – alleen houthandelaar?

Charles Taylors belangrijkste handelspartner, de eerdergenoemde 

wapenhandelaar Leonid Minin, was ook de eigenaar van het Libe‑

riaanse houtbedrijf Exotic Tropical Timber Enterprise (ETTE). In 

het VN Expert Panel Report over Sierra Leone wordt behalve Minin 

nog een ander individu genoemd met sterke banden met de hout‑

handel. Het gaat om de Nederlander Gus Kouwenhoven, die in de 

jaren tachtig in Liberia een hotel was begonnen en een gokhandel 

had opgezet. Minin en Van Kouwenhoven zouden via de houthandel 

zorgen voor grote hoeveelheden niet‑geregistreerde en extra‑

budgettaire inkomsten voor Charles Taylor. Het ging om door Minin 

en Kouwenhoven beheerde houtbedrijven, zoals Oriental Timber 

Company (OTC) en Royal Timber Corporation, waarvan Kouwen‑

hoven de directeur was.

In een rapport aan de VN Veiligheidsraad wordt Kouwenhoven, heel 

specifiek, een belangrijke logistieke rol toegeschreven in de wapen‑

smokkel van Liberia naar Sierra Leone. Hij wordt zelfs de logistiek 

centrale persoon genoemd in deze handel, die in strijd was met het 

VN‑embargo. Kouwenhoven werd als verdachte van schending van 

het VN‑embargo in Nederland aangeklaagd en aanvankelijk tot 

acht jaar veroordeeld. Zowel Kouwenhoven als het OM ging hierop 

in beroep. De veroordeelde claimde vrijspraak, het OM eiste een 

hogere straf, namelijk twintig jaar gevangenisstraf. In hoger beroep 

werd Kouwenhoven vrijgesproken omdat de bronnen voor zijn 

 sanctieschendingen, waaronder ook het zojuist genoemde rapport 

aan de VN Veiligheidsraad, als onbetrouwbaar werden beoordeeld.6

Wat wel vaststaat, is dat Kouwenhoven een centrale rol had in de 

Liberiaanse houthandel. Kouwenhoven had eind jaren negentig 

OTC uit Zuidoost‑Azië naar Liberia gehaald en kwam zelf aan het 

hoofd te staan. OTC werd ’s lands grootste houtkapbedrijf en de 

grootste investeerder in Liberia. Kouwenhoven werd ook de baas 

van het op een na grootste Liberiaanse houtbedrijf, RTC. Hij was 

tevens lid van de Liberian Forestry Development Authority (FDA), 

6 Hof Den Haag 10 maart 2008, LJN BC6068.
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het Liberiaans bosbeheer belast met toezicht op het Liberiaanse 

boswezen. Talal El‑Ndine, een Libanese zakenman en belangrijke 

financier van de diamantsmokkel, was ook lid van de FDA. De broer 

van President Charles Taylor, Robert Taylor, stond aan het hoofd 

van de FDA (Beaumont, 2001). The FDA kon er zo voor zorgen dat de 

houtkappraktijken en houtexporten legaal waren. President Charles 

Taylor had in 2000 de wetgeving, via de The Strategic Commodities 

Act, aangepast om de natuurlijke rijkdommen in Liberia’s belang te 

kunnen aanwenden.

In 2001 besloot de VN Veiligheidsraad ook diamantsancties tegen 

Liberia in te stellen. Dit werd gedaan om diamantsmokkel vanuit 

Sierra Leone, via Liberia, tegen te gaan en daarmee financiering 

van de RUF‑rebellen. De belangrijkste inkomstenbron van Char‑

les Taylors regime viel hiermee weg, wat snel werd ingevuld met 

hout exporten. Liberia bezat als enig West‑Afrikaanse land een 

regenwoud van formaat. Na intreding van de diamantsancties tegen 

Liberia werd hout de belangrijkste inkomstenbron van Liberia en 

Charles Taylors regime.

Van de zijde van ngo’s kwam groeiend protest. In 2002, tijdens de 

VN Conventie over Biologische Diversiteit (BCD) in Den Haag was 

Liberiaans OTC‑hout het doelwit van milieuactivisten in verschil‑

lende Europese landen. In sommige havens werden schepen met 

OTC‑hout geënterd door activisten. De kap en export van dit hout 

waren echter legaal, waardoor er niets tegen de Europese import 

kon worden gedaan. Kouwenhoven zou ondertussen een fortuin 

hebben verdiend aan de houthandel. De multimiljonair kwam in 

2002 de Quote 500 van meest vermogende Nederlanders binnen. 

Een jaar daarvoor hadden Greenpeace‑activisten nog OTC‑hout in 

de Amsterdamse houthaven met rode verf besmeurd, daarmee het 

doodbloeden van oerbossen symboliserend. Tezelfdertijd publi‑

ceerde Greenpeace in Spanje een rapport waarin werd gesteld dat de 

regenwouden van Liberia in handen waren van war lords. Het rap‑

port maakte ook melding van hout‑voor‑wapenhandel uit de jaren 

negentig. Frankrijk zou toen wapens hebben geleverd aan de NPFL, 

Charles Taylors gewapende groep, in ruil voor hout. Greenpeace 

vroeg daarop om een gehele boycot van Liberiaans hout (Green‑

peace, 2001, p. 10). Het kwam pas in 2003 tot een boycot; China en 

Frankrijk, de voornaamste afnemers van Liberiaans hout, hielden 

die aanvankelijk tegen (Beaumont, 2001).
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De regulering van wapenhandel

De regulering van wapenhandel is verre van dwingend of sluitend. 

Op nationaal niveau zijn er wel landen die de productie en export 

van wapens aan een vergunningplicht hebben onderworpen, maar 

de precieze vereisten voor het verkrijgen van een vergunning ver‑

schillen sterk. In het internationaal recht zijn er weinig verdragen 

die de wapenhandel reguleren. Het belangrijkste document is de UN 

Protocol against Illicit Manufacture of and Trafficking in Firearms, 

their Parts and Components and Ammunition. Verschillende West‑

Afrikaanse landen hebben dit protocol ondertekend, maar slechts 

enkele hebben het ook al geratificeerd.

Een belangrijk regionaal orgaan in de beheersing van illegale 

wapenhandel is de Economic Community of West African States 

(Ecowas). De Ecowas‑landen aanvaardden in 1998 het Moratorium 

on the Implementation, Exportation and Manufacture of Small 

Arms and Light Weapons in West Africa, dat tot doel heeft verdere 

wapenimport in de regio tegen te houden. Onderdeel hiervan is een 

gedragscode, op grond waarvan wapenimport alleen toegestaan is 

na aanvraag en verkrijging van een ontheffing door Ecowas. Met de 

naleving van deze afspraken is het echter slecht gesteld. Landen als 

Burkina Faso, Ivoorkust, Guinee en Liberia hebben verschillende 

importen van militair materieel gearrangeerd zonder een dergelijke 

ontheffing aan te vragen (Vines, 2005).

Ook de EU heeft een gedragscode voor wapenhandel opgesteld (zie 

ook het artikel van Fijnaut, elders in dit nummer). De code bevat 

twee belangrijke instrumenten. Ten eerste de verplichting dat staten 

elkaar inlichten over beslissingen met betrekking tot exportvergun‑

ningen. Zo kan worden voorkomen dat een exportvergunning die in 

de ene lidstaat wordt geweigerd, wel wordt toegekend in een andere 

lidstaat. Een tweede instrument is een niet‑bindende gedragsregel 

dat de lidstaten overeenkomen geen wapens te exporteren wanneer 

de wapens kunnen worden gebruikt voor mensenrechtenschen‑

dingen, en wanneer ze zullen bijdragen aan het voortduren van 

gewapende conflicten of de regionale vrede en stabiliteit zullen 

verstoren.

Een ander belangrijk instrument in de regulering van internationale 

wapenhandel is het zogenoemde end-user certificate. Dit certificaat 

moet een garantie geven voor de eindbestemming van wapenleve‑

ranties en worden afgegeven door het land van eindbestemming.
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De belangrijkste methode om wapenhandel illegaal te maken is 

een embargo. Sinds 1992 zijn er vijftien wapenembargo’s tegen 

Afrikaanse staten of rebellengroepen opgelegd. Er zijn vier soorten 

embargo’s: dwingende VN‑embargo’s, vrijwillige VN‑embargo’s, 

embargo’s opgelegd door andere internationale organisaties (bij‑

voorbeeld de EU), en embargo’s opgelegd door verzamelingen van 

staten. Alleen dwingende VN‑embargo’s geven wapenhandel een 

ondubbelzinnige illegale status.

Het eerste VN‑wapenembargo tegen Liberia uit 1992 is nooit 

geïmplementeerd. In 1997 werd een embargo opgelegd tegen Sierra 

Leone dat niet alleen wapens betrof, maar ook olie en een reis‑

verbod voor militaire leiders. Het embargo werd in 2001 uitgebreid 

naar Liberia wegens de betrokkenheid van het regime van toenma‑

lig president Charles Taylor bij de burgeroorlog. Het embargo betrof 

naast wapens ook de handel in diamanten, evenals een reisverbod 

van politieke en zakelijke handlangers van Taylor, onder wie de 

Nederlandse zakenman Kouwenhoven. In 2003 werd het embargo 

uitgebreid naar tropisch hardhout. Met deze embargo’s werd 

officieel de relatie tussen wapenhandel en natuurlijke rijkdom‑

men erkend. Inmiddels is ook een wapenembargo opgelegd aan 

Ivoorkust, waar de burgeroorlog gefinancierd zou worden uit de 

opbrengst van de cacaoplantages en de strijd voor een deel zou gaan 

om de controle van die plantages (Global Witness, 2007).

Het is moeilijk te bepalen wat het effect van deze sancties was. Aan 

de ene kant werden ze op grote schaal geschonden. Het reisverbod 

werd veelvuldig overtreden en wekelijks arriveerden er vliegtuigen 

vol munitie in Monrovia (Vines, 2005). Meer in het algemeen worden 

de VN‑embargo’s volgens NISAT, hoewel bindend voor alle lidstaten, 

op grote schaal gebroken. Straffeloosheid is gegarandeerd omdat de 

schendingen de stilzwijgende goedkeuring hebben van overheden. 

Desondanks heeft de druk van de internationale sancties waar‑

schijnlijk bijgedragen aan de totstandkoming van een staakt‑het‑

vuren in Liberia en aan het aftreden van president Taylor.

Conclusie

Het beeld dat de beschikbare informatie over wapenhandel naar 

conflictengebieden in West‑Afrika en de handel in de natuurlijke 

rijkdommen in die landen oproept, is dat van een schemergebied. 

JV4_2008_5.indd   59 11-6-2008   11:11:14



60 Justitiële verkenningen, jrg. 34, nr. 4, 2008

Een schemergebied omdat de spelers zich ergens tussen bonafide 

en malafide ondernemerschap lijken te begeven, en omdat de juri‑

dische kwalificatie van hun handelsactiviteiten onduidelijk is: is het 

legaal of illegaal?

Bij de kwalificatie van een wapentransactie als legaal of ille‑

gaal speelt de vraag welk juridisch kader hierbij wordt gebruikt: 

na tionaal recht of internationaal recht. Door nationale overheden 

geautoriseerde transacties zijn niet altijd legale transacties. Ze kun‑

nen in strijd zijn met eigen nationale regelgeving of internationaal 

recht, zoals we zagen in de Sandline‑case.

Volgens Naylor zijn de zogeheten end-user certificates makkelijk te 

vervalsen en zeer corruptiegevoelig (2003). Onderzoekers signaleren 

de laatste decennia een verschuiving van een vrij duidelijke indeling 

in een ‘witte’ en een ‘zwarte’ wapenmarkt naar meer hybride ‘grijze’ 

markten, waar het onderscheid tussen legaal en illegaal minder 

duidelijk is (Ruggiero, 1997; Naylor, 2003). In grijze markten is op 

voorhand niet duidelijk of een wapentransactie legaal of illegaal is. 

De transactie kan legaal overkomen wegens authentieke autorisatie 

van een overheid, die echter bij nadere bestudering in strijd met 

geldend nationaal of internationaal recht is gegeven.

We zagen in de cases verschillende typen spelers die betrokken 

zijn bij wapentransacties in West‑Afrika: westerse ondernemers of 

ondernemingen, intermediairs en transporteurs uit het voormalige 

Oostblok, die al dan niet zijn te relateren aan meer traditionele 

georganiseerde criminaliteit, en Afrikaanse bemiddelaars.

Kinsella (2006) heeft een sociale netwerkanalyse verricht van 

de illegale wapenhandel in Afrika. Hij concludeert dat zowel de 

conventionele als de clandestiene wapenhandel niet moet worden 

gezien als een markt maar als een netwerk. Net als andere vormen 

van smokkel opereert de illegale wapenhandel vanuit een informeel 

georganiseerde omgeving die wordt gekenmerkt door vertrouwen, 

loyaliteit en onderlinge betrokkenheid binnen het netwerk van 

handelaren.

Deze omschrijving toont overeenkomsten met de sociale organisa‑

tie van georganiseerde criminaliteit, zoals die dikwijls uit crimi‑

nologische studies naar voren komt. Ook ngo’s bedienen zich graag 

van de term ‘georganiseerde misdaad’ om de handel in wapens in 

West‑Afrika te criminaliseren. Het is echter de vraag in hoeverre 

dit criminologische concept toepasbaar is op de wapenhandel in 

het kader van West‑Afrikaanse conflicten, en of de concepten van 
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‘witteboordencriminaliteit’ en ‘goudenboordencriminaliteit’ niet 

evenzeer toepasbaar zijn.

Wat echter opvalt, is de afwezigheid van een directe betrokkenheid 

van de reguliere wapenindustrie en de overheden die over aanzien‑

lijke voorraden lichte wapens beschikken. Een hypothese kan zijn 

dat zodra de internationale gemeenschap de handel in wapens of 

natuurlijke hulpbronnen in conflictgebieden criminaliseert door 

het opleggen van een handelsembargo, multinationals en over‑

heden zich – althans van de voorgrond – terugtrekken.
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