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Inleiding

Volgens het Europees Ruimteagentschap (ESA) worden momenteel 17 000 door de mens 
gemaakte voorwerpen in de verschillende satellietbanen gemonitord vanaf de aarde. Ongeveer 
10 000 van deze voorwerpen zijn brokstukken ten gevolge van ontploffingen of botsingen die 
zich in de satellietbaan hebben voorgedaan. Een klein gedeelte daarvan zijn dode satellieten 
die dateren uit de Koude Oorlog en actieve satellieten. Ook als we nu zouden stoppen met 
ruimtelanceringen, zou het aantal brokstukken nog altijd toenemen. Op bepaalde 
satellietbanen ontstaat het risico van opstoppingen, bijvoorbeeld op de lage omloopbaan 
(LEO), 2 000 km boven de aarde. De toename van ruimteschroot vormt niet alleen een risico 
voor ruimtevaartuigen die zich reeds in een baan om de aarde bevinden, maar ook voor 
ruimtelanceringen naar de middelhoge omloopbaan (MEO) en de geostationaire baan (GEO), 
waar de meeste observatie- en telecommunicatiesatellieten van de aarde zich bevinden. Nu 
stelt de EC voor om te starten met een programma voor ruimtebewaking en –monitoring 
(SST) dat gericht is op het bundelen van de beschikbare capaciteiten en het verlenen van een 
dienst; de rapporteur verwelkomt dit initiatief als een begin, dat – als dit met succes bekroond 
wordt – de grondslag zou kunnen vormen van een toekomstig vermogen voor 
omgevingsbewustzijn in de ruimte (SSA – space situational awareness) op Europees niveau. 

Huidige situatie

Verschillende landen en organisaties ter wereld voorzien in programma’s voor 
omgevingsbewustzijn in de ruimte (SSA), die niet alleen voorwerpen in de ruimte of 
ruimteschroot detecteren en volgen (wat typisch is voor een SST), maar die ook voorwerpen 
nabij de aarde (NEO) zoals asteroïden analyseren, evenals ruimteweersverschijnselen zoals 
zonneactiviteit op voorwerpen in satellietbanen. 

De Verenigde Staten zijn de belangrijkste belanghebbende. Dit land voorziet in volledige 
SSA-capaciteit, met inbegrip van SST, in de militaire sfeer. Dankzij de wereldwijde plaatsing 
van een fors aantal sensoren, heeft de VS een orbitale catalogus opgebouwd van ongeveer 17 
000 voorwerpen. Uit die catalogus zijn de gegevensreeksen die de omloop van voorwerpen in 
de ruimte weergeven, de zogenoemde “Two Line Elements” (TLE), vrij beschikbaar. De 
dienst zal bestaan uit een conjunctiebeoordeling of een Conjunction Summary Message (CSM 
- conjunctiesamenvattingsbericht), die/dat op basis van een toegesneden aanpak 
(ondertekening van een memorandum van overeenstemming) wordt gericht aan de 
belanghebbende partij die een waarschuwing ontvangt dat er een botsingsgevaar bestaat. De 
Verenigde Staten bieden ook geavanceerde diensten die nauwkeurige manoeuvres kunnen 
aanbevelen om een botsing te vermijden en tegelijkertijd de nodige handelingen en het 
brandstofverbruik beperken. 

Momenteel ontbreekt in Europa de nodige capaciteit, is men afhankelijk van gegevens die 
door derde landen worden verstrekt en bestaat er geen echte ”systematische” en omvattende 
dienst die de belanghebbenden informatie geeft over botsingsgevaren. 
Voor wat betreft de EU heeft de VS inderdaad het monopolie over functionele SST-diensten. 
De Verenigde Staten geven de rest van de wereld informatie over botsingsgevaren via hun 
TLE/CSM en stellen de betrokken partij voor om maatregelen te treffen. De EU en haar 
lidstaten kunnen de door de VS verstrekte informatie niet zelf op effectieve wijze controleren. 
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Discussiepunten 

Naast bijkomende onderwerpen die eventueel voortvloeien uit het komende debat zou de 
rapporteur met haar collega’s de volgende punten willen bespreken die zij belangrijk acht:

Zo goed mogelijk gebruik maken van beschikbare technologieën en vaardigheden …

Het SST-netwerk en de bijbehorende dienst zullen werken met informatie die wordt verschaft 
door een groot aantal sensoren en capaciteiten voor gegevensverwerking. De lidstaten en het 
ESA werken al twintig jaar aan het verlenen van SST-capaciteiten (ook binnen het SSA-
programma van het ESA, waar momenteel 13 EU-lidstaten aan deelnemen). De rapporteur is 
van oordeel dat deze technische en menselijke middelen zoveel mogelijk moeten worden 
ingezet om de toekomstige SST-dienst van de EU vorm te geven. 

… met een breed deelnemersplatform

De rapporteur vindt het belangrijk om een breed platform van actoren te bereiken die zullen 
deelnemen aan de SST-dienst van de EU en om er zorg voor te dragen dat niet alleen landen 
die ervaring hebben met ruimtetechnologieën, maar ook andere landen volop de kans krijgen 
om hun desbetreffende, bestaande of op stapel staande middelen te valoriseren teneinde de 
Europese SST-dienst te ontwikkelen. 

Samenwerking

Het is belangrijk dat de Europese SST-dienst kan profiteren van informatie die afkomstig is 
van alle relevante belanghebbenden, ook de commerciële en wetenschappelijke.

De betrokken dienst

Tegen 2020 zou de SST-dienst van de EU moeten beginnen met het verstrekken van accurate 
informatie die nodig is om botsingen en ontploffingen van ruimtevaartuigen te voorkomen en 
om de schadelijke effecten te beperken die zich voordoen wanneer voorwerpen in de ruimte 
naar de atmosfeer van de aarde terugkeren. Deze informatie, die alle 
geheimhoudingsvoorschriften moet naleven, moet op doelmatige wijze worden overgemaakt 
aan de belanghebbende partijen (overheden en instanties voor ruimtevoertuigbeheer, 
waaronder satellieteigenaars/-exploitanten). De rapporteur verwelkomt het idee dat de 
Europese Commissie zich in een eerste fase zal richten op een netwerk van de beschikbare 
capaciteiten. Het is inderdaad zo dat de bundeling van deze capaciteiten in Europa op zich al 
een meerwaarde zou betekenen voor het eindresultaat en, als dit een succes blijkt, de 
investeringen in verbeterde capaciteiten zal aanmoedigen. Tot slot zou de rapporteur graag 
zien dat de EU op het vlak van SST minder afhankelijk wordt van derde landen, maar dat de 
samenwerking met die landen wel zou worden verbeterd.

Doelstellingen

Zoals vermeld in het ontwerp van de EC en artikel 3 daarvan, dient het SST-programma 
gericht te zijn op de oprichting en exploitatie van een netwerk van sensoren, een 
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verwerkingsfunctie en een dienstenfunctie. Afhankelijk van de toelichting bij de begroting 
(zie verder) wenst de rapporteur verduidelijking over de vraag hoe de verantwoordelijkheid 
voor elk van deze activiteiten zal worden verdeeld over de lidstaten en het EUSC, en of deze 
toewijzing van verantwoordelijkheid – naast de in artikel 10 vermelde overeenkomsten – al 
dan niet nog verder moet worden geformuleerd in het voorstel. 

Meer wisselwerking met het EP over de ondersteunde maatregelen

Het voorstel van de EC vermeldt dat de acties die door het SST-programma worden 
gefinancierd zullen overeenstemmen met de in artikel 3 bedoelde doelstellingen en dat zij aan 
de hand van uitvoeringshandelingen worden vastgesteld in het meerjarige werkprogramma 
(artikel 5). De rapporteur begrijpt dat deze acties de uitvoering van het besluit strikt moeten 
volgen, maar zou willen voorstellen om geen scenario op te stellen waarin het EP geen 
toezicht heeft op de vaststelling van de acties.

Gegevensbeleid 

De rapporteur is bereid om het kader te overwegen waarin de deelnemers aan het SST-
programma de meest relevante gegevens verschaffen om zoveel mogelijk ruimtevoorwerpen 
te beschermen, op basis van wederzijds vertrouwen en transparantie. Het voorkomen van 
schade door ruimteschroot is in ieders belang en zou het eindresultaat en een verplichting 
moeten zijn. Elk stukje informatie dat voldoet aan deze verplichting moet aan de 
belanghebbende partijen worden bekendgemaakt. De rapporteur zou in overweging willen 
nemen om de algemene en basisinformatie over de ligging van voorwerpen in de ruimte 
openbaar te maken, zoals ook de Amerikaanse tegenhanger een openbare TLE-catalogus 
heeft.

De uitgaven duidelijk toelichten

In het ontwerp van de EC is er geen expliciete begroting vermeld. We dienen te voorkomen 
dat het EP (en uiteindelijk de Raad) een wetgevingstekst goedkeurt die door de EU te 
financieren maatregelen rechtvaardigt maar waar geen begroting voor bestaat. Daarom 
moeten we, met de hulp van de EC, duidelijk maken hoeveel we in die dienst wensen te 
investeren voordat we de tekst goedkeuren. In de juridische elementen van het voorstel 
vermeldt de EC een enveloppe van 70 miljoen euro voor de periode 2014-2020. Deze 
verwijzing maakt echter geen deel uit van de wetgevingshandeling. Mogelijke 
financieringsbronnen worden niet uitputtend opgesomd in artikel 11. Daaronder vallen 
Horizon 2020 en Galileo. De EC verwijst in de toelichting ook naar Copernicus, maar niet in 
artikel 11 zelf. Als er ooit wordt beslist om een begroting van nagenoeg 70 miljoen euro vast 
te leggen, zou de rapporteur elke mogelijkheid willen overwegen om de financieringsbron te 
verruimen en in elk geval een bedrag vaststellen en daarbij aan te geven hoeveel precies uit 
elke bron zal worden geput.


