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SAMENVATTING
Deze studie is bedoeld om de leden van de Commissie vervoer en toerisme van het
Europees Parlement te informeren over de beveiliging in de luchtvrachtsector, waaronder
vracht uit derde landen en expresdiensten. Daartoe worden de beveiligingsvoorschriften en
–procedures betreffende in de Europese Unie per lucht vervoerde vracht en post
geanalyseerd. Tevens biedt de studie de leden een aantal voorstellen ter verbetering van
het huidige kader ter overweging aan.

Zorgen over de beveiliging van luchtvracht- en post lijken terecht…
De studie is gebaseerd op een grondig literatuuronderzoek, een vragenlijst aan de
bevoegde autoriteiten van de lidstaten en tientallen interviews met deskundigen,
belanghebbenden en beleidsmakers, ook binnen de Europese Commissie. De
hoofdconclusie in deze beoordeling luidt dat het huidige beveiligingskader voor luchtvracht
en –post niet voldoet:


Het Europese luchtvaartbeveiligingssysteem lijkt te zeer gericht op bestrijding van
externe bedreigingen van de luchtvaartsector en op bescherming van
passagiersvervoer, ten nadele van het vrachtvervoer.



Er zijn aanwijzingen dat het huidige beveiligingsproces meer gericht is op het
verdelen
van
verantwoordelijkheden
en
aansprakelijkheden
tussen
luchtvaartondernemingen, grondafhandelingspersoneel, expediteurs, verladers en
luchtvaartautoriteiten dan op de eigenlijke tenuitvoerlegging van procedures; in een
aantal gevallen worden beveiligingscontroles enkel als bureaucratische plichtpleging
beschouwd.



Er zijn grote verschillen geconstateerd in zowel de interpretatie als de
tenuitvoerlegging van EU-beveiligingsvoorschriften. In sommige lidstaten ontberen
de luchtvaartbeveiligingsautoriteiten het vermogen om op basis van EU-wetgeving
een doeltreffend beveiligingssysteem op te zetten. In andere lidstaten brengen
nationale regelgevers wezenlijke veranderingen aan in het gemeenschappelijk
kader.



Een vierde kritiek aspect, ten slotte, is dat de beveiligingsvoorschriften ten aanzien
van vastgestelde bedreigingen overwegend reactief zijn, met procedures die per
geval worden aangepast om gelijke tred te houden met recente pogingen tot
onwettige inmenging of om recent vastgestelde inbreuken op de beveiliging aan te
pakken. Dergelijke acties worden niet noodzakelijkerwijs ingepast in een
overkoepelende strategie of visie op de beveiliging van luchtvracht en –post, wat
leidt tot grote onzekerheid en mogelijke aantasting van investeringen in zowel
Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) als nieuwe beveiligingsapparatuur.

…en ze gaan in het bijzonder op voor vluchten afkomstig uit derde
landen.
Hoewel de bovenvermelde problemen algemeen voorkomen in het EU-beveiligingssysteem
van luchtvracht en –post, wordt erkend dat er grotere risico’s uitgaan van inkomende
vluchten, ofwel zendingen die in derde landen in vliegtuigen met EU-bestemmingen zijn
geladen. Hoewel het oordeel dat dergelijke vluchten een hoger risico in zich bergen dan die
in de EU met enige terughoudendheid dient te worden geveld, blijkt uit deze studie dat veel
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derde landen het vermogen ontberen - of er zich niet toe hebben verplicht beveiligingsprogramma's ten uitvoer te leggen die gelijkwaardig zijn aan de huidige in
Europa ingestelde programma’s. Mondiale normen voor luchtvaartbeveiliging worden
normaal gesproken vastgesteld door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO),
maar velen achten dit agentschap van de Verenigde Naties niet in staat om het benodigde
regelgevingskader zo snel op te zetten als wordt gevraagd door de staten die aan ernstige
bedreigingen bloot staan; ook zou de ICAO niet bij machte zijn haar normen wereldwijd te
handhaven.
Bijgevolg behoren maatregelen ter verhoging van de beveiliging van luchtvracht en –post
op inkomende vluchten een prioriteit te zijn voor de EU. Het hiertoe kort geleden
aangenomen wetgevingskader (Uitvoeringsverordening 859/2011) lijkt echter niet te
voldoen. De eerste fase van deze nieuwe regelgeving trad in februari 2012 in werking.
Vliegtuigexploitanten worden erdoor verplicht hun beveiligingsprogramma’s voor vracht en
post in derde landen ter goedkeuring voor te leggen aan de bevoegde Europese
autoriteiten. Dit wordt meestal gezien als een bureaucratische plichtpleging. Weinigen zijn
van mening dat het zal leiden tot een aanzienlijke verbetering van de beveiliging. De
tweede fase krijgt haar beslag in juli 2014. Ze vereist onafhankelijke validering van
beveiligingsprocedures in derde landen en wordt gezien als essentieel voor de effectiviteit
van de EU-regeling. Hoe deze tweede fase ten uitvoer wordt gelegd is echter nog
grotendeels onbekend omdat er nog geen effecten- en kostenbeoordeling bekend is
gemaakt.

Er is behoefte aan de ontwikkeling van een nieuwe strategie voor de
beveiliging van luchtvracht en –post, met een op risicobeoordeling
gebaseerd beveiligingsproces…
Op grond van deze bevindingen lijkt er sprake te zijn van een dringende noodzaak het EUbeveiligingskader voor luchtvracht en –post te herzien, waarbij niet alleen de institutionele
onderbouwing, maar ook het huidige beveiligingsproces en de aansprakelijkheid van alle
betrokken partijen worden aangepakt. Het huidige systeem is gebaseerd op voor alle
lidstaten gelijke basisbeveiligingsnormen die vervolgens door nationale instanties worden
gewijzigd om ze aan lokale omstandigheden aan te passen. Wij hebben echter vastgesteld
dat het nodig is een op risico gebaseerd beveiligingskader te ontwikkelen dat voor de
gehele
EU
geldt.
Deze
nieuwe
benadering
houdt
in
dat
zowel
de
risicobeoordelingsmethoden als de voor elk risiconiveau geldende beveiligingsprocessen op
EU-niveau worden vastgesteld, waardoor het zeker zal zijn dat de beveiligingsprocedures in
heel Europa gelijk zijn. Om de harmonisatieproblemen te overwinnen zouden de EUvoorschriften
explicieter
moeten
zijn:
de
wijze
van
tenuitvoerlegging
van
beveiligingsprocedures moet gedetailleerder worden omschreven. Er is een harmonisatie
nodig van de criteria die worden gebruikt voor de accreditering van de entiteiten die belast
zijn met beveiliging, typegoedkeuring van apparatuur, personeelsselectie en
opleidingsvereisten.

… dat al moet bepalen welke dringende maatregelen nodig zijn ter
verbetering van de beveiliging van inkomende vracht.
In de studie worden krachtiger maatregelen voorgesteld voor de beveiliging van luchtvracht
en –post uit derde landen. Hoewel een oplossing door middel van de ICAO de voorkeur
heeft en het meest efficiënt wordt geacht, bestaat er ernstige twijfel over het huidige
vermogen van de organisatie te voorzien in een doeltreffend beveiligingskader voor
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luchtvracht
en
–post.
De
door
de
Commissie
gekozen
benadering
via
Uitvoeringsverordening 859/2011 zorgt op korte termijn voor een betere harmonisatie van
de beveiligingsprocedures van vliegtuigexploitanten in derde landen, wat bij een aantal
hopelijk zal leiden tot verbetering. Er wordt echter gevreesd dat er te veel
verantwoordelijkheid komt te liggen bij vliegtuigexploitanten, die feitelijk niet veel controle
hebben over bepaalde beveiligingsprocedures. Met de voorgestelde verplichting van
‘onafhankelijke validering’ van beveiligingsprogramma’s in derde landen zou de situatie
vanaf juli 2014 kunnen veranderen, ook al is er, zoals hierboven beschreven, nog steeds
geen indicatie van het mogelijke effect ervan op het beveiligingsniveau of op de kosten.

Er zijn vier beleidspakketten waarmee de ernstigste punten van
zorg kunnen worden aangepakt...
Al met al is het nodig het algemene kader van luchtvrachtbeveiliging in Europa en de
aansprakelijkheid van de betrokken organisaties aan te pakken, en om te bekijken hoe het
huidige beveiligingsproces kan worden verbeterd. Ter bestrijding van de wezenlijkste
zorgpunten, worden in deze studie vier beleidspakketten onderscheiden:


Herzie het huidige EU-regelgevingskader voor luchtvracht en -post en creëer
hiermee een basis voor een op risico gestoelde benadering waarmee
beveiligingsprocedures proactief worden aangepast aan bedreigings- en
risiconiveaus.



Implementeer een samenwerkend, door de bedrijfstak aangestuurd systeem voor de
beveiliging van de toeleveringsteken, dat voorziet in een procesgericht kader dat
alle betrokken handelspartners het belang van beveiliging van luchtvracht en –post
doet beseffen. Dit verschaft hen een optimaal inzicht in de beveiligingsprocedures
die in elk stadium van de toeleveringsketen moeten worden uitgevoerd (ofwel
procesgericht). Tevens worden zij zo aangemoedigd samen te werken met alle
andere deelnemers aan de toeleveringsketen (met name op het gebied van
relevante
informatie-uitwisseling
en
risicoanalyse),
teneinde
een
hoog
beveiligingsniveau met beperkt overheidstoezicht te bewerkstelligen.



Harmoniseer de beveiligingsprocedures voor luchtvracht en –post op EU-niveau,
zodat een bepaald risiconiveau in alle lidstaten op identieke wijze wordt aangepakt,
beveiligingspersoneel zich gemakkelijk kan aanpassen aan gelijke posities in
verschillende landen en er sprake is van een onbelemmerde toegang tot de markt
van beveiligingsapparatuur waarvoor een typegoedkeuring is verleend.



Gezien de huidige situatie kan de EU niet verwachten dat de ICAO een mondiaal
beveiligingskader aanneemt, versterkt en handhaaft. De Unie moet daarom het
beveiligingsproces voor luchtvracht en -post voor inkomende vluchten herzien - op
een wijze waarmee het mondiale kader voor luchtvaartbeveiliging mogelijk kan
worden versterkt, zodat een betere beveiliging van vluchten afkomstig uit derde
landen gepaard gaat met een aansporing tot meer activiteit via de ICAO. Met andere
woorden: de EU moet unilateraal handelen, maar streven naar een kader waarbij
ook derde landen betrokken kunnen raken.

… en een aantal vragen die tot verdere discussie uitnodigen.


Europarlementsleden kunnen overwegen de Europese Commissie te vragen om in
het volgende jaarverslag over de tenuitvoerlegging van Verordening 300/2008, de
kosten en baten te beoordelen van een omschakeling op een op risico gebaseerde
benadering van de beveiliging van luchtvracht en –post, met daarin ook een
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vaststelling van gemeenschappelijke beveiligingsniveaus in de EU
harmonisering van risicobeoordelingsprocedures en veiligheidscontroles.

en

een



Er zijn diverse zorgpunten vastgesteld aangaande de aansprakelijkheid en feitelijke
tenuitvoerlegging van veiligheidsprocedures in het beveiligingssysteem van de
toeleveringsketen. Daarom lijkt het nodig een studie te maken over maatregelen ter
versterking van het traject voor de beveiliging van de toeleveringsketen, met name
door te zorgen voor meer informatie en samenwerking in de toeleveringsketen,
aangevuld door een nieuwe regeling voor bekende afzenders. De algemene gevolgen
van een op risico gebaseerd systeem voor de beveiliging van de toeleveringsketen
moeten ook worden verkend.



Het bedrijfsleven heeft zijn grote bezorgdheid geuit over de kort geleden
aangenomen verordening waarin de beveiliging van inkomende vracht en post wordt
geregeld. Zo werd gewezen op het gebrek aan een systemische visie op de
beveiliging van luchtvracht en –post in derde landen en aan een algemene
beoordeling van voorgestelde maatregelen. Ter gelegenheid van de Conferentie op
Hoog Niveau over Luchtvaartbeveiliging, die de ICAO in september 2012
organiseert, kan de Europese Commissie worden aangespoord om een dergelijke
visie op de beveiliging van luchtvracht en –post in derde landen te presenteren, als
basis voor een EU-standpunt hierover na bespreking in het Parlement en de Raad.



Europarlementsleden moeten zich ook bewust zijn van de mogelijkheid aan te
dringen op aanvullende bepalingen ter beveiliging van luchtvracht en -post op
vluchten afkomstig uit derde landen wanneer zij instemmen met bilaterale
overeenkomsten betreffende internationale luchtvervoersdiensten.



TRAN-Europarlementariërs zouden kunnen overwegen om in overleg met de
Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) ervoor te zorgen dat in het
volgende Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie, dat op dit moment wordt
besproken, meer aandacht wordt besteed aan beveiligingskwesties aangaande
luchtvracht- en post.
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