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Betreft: Verzoekschrift 0308/2009, ingediend door Tobias King (Britse nationaliteit), 
over vermeende inbreuken door de Belgische grenspolitie op de 
communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door 
personen (Schengengrenscode)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die regelmatig naar en van Brussels International Airport reist, stelt dat de Belgische 
grenspolitie de artikelen 6 en 7 van Verordening (EG) nr. 562/2006 tot vaststelling van een 
communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen 
(Schengengrenscode) schendt. Volgens indiener zou de Belgische grenspolitie systematisch 
buitensporige controles in de luchthaven uitvoeren bij de uitgang van vliegtuigen die arriveren 
vanuit Istanbul. Indiener stelt dat dergelijke controles worden uitgevoerd bij ongeveer 
zeventig procent van de vluchten uit Istanbul. Verder stelt hij dat de grenspolitieagenten zich 
niet correct identificeren en op een agressieve en indringende manier gedetailleerde vragen 
stellen. Indiener is van mening dat deze controles niet gerechtvaardigd kunnen worden door 
uitzonderlijke omstandigheden, aangezien ze op reguliere basis worden uitgevoerd. Ook vindt 
hij dat ze niet kunnen worden gezien als tweedelijnscontroles, aangezien ze worden 
uitgevoerd vóór en niet na de paspoortcontrole. Indiener verzoekt het Europees Parlement de 
kwestie te laten onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 juni 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.
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Indiener, die regelmatig naar en van Brussels International Airport reist, klaagt over de 
grenscontroles die worden verricht door de Belgische grenspolitie op passagiers die het land 
binnenreizen vanuit Turkije. Terwijl hij nooit meemaakt dat er bij de gate controles worden 
verricht op de passagiers van andere vluchten, worden deze controles verricht bij ongeveer 
70% van de vluchten waarmee hij vanuit Turkije naar Brussel reist. Naar het oordeel van 
indiener is deze gang van zaken discriminerend en in strijd met artikel 6, lid 2 van de
Schengengrenscode. Bovendien zouden bij die gelegenheden ingezetenen uit derde landen 
zijn ondervraagd, hetgeen in strijd zou zijn met artikel 6, lid 1 van de Schengengrenscode.

Bovendien voert indiener aan dat de grenscontroles in principe eerstelijnscontroles moeten 
zijn en dat passagiers daarom vrijgesteld zouden moeten zijn van een ‘tweede’ 
eerstelijnscontrole aan het grenshokje. Een dergelijke praktijk zou daarom ook in strijd zijn 
met de Schengengrenscode, die erin voorziet dat passagiers één enkele controle ondergaan en 
slechts in speciale gevallen een tweedelijnscontrole, zoals vastgelegd in artikel 7, lid 5.

Overeenkomstig artikel 7 van de Schengengrenscode worden alle personen die de 
buitengrenzen van de EU passeren, onderworpen aan een passende grenscontrole. Over het 
algemeen geldt dat EU-burgers een minimale controle ondergaan en dat ingezetenen van 
derde landen grondig worden gecontroleerd, waarbij het niet alleen gaat om een nauwlettende 
controle van de reisdocumenten, maar ook om verificatie of de persoon in kwestie wel voldoet 
aan alle voorwaarden om het grondgebied van de lidstaten te betreden.

Deze controles, met inbegrip van een systematische controle van de desbetreffende 
gegevensbestanden en, waar van toepassing, het gebruik van technische apparatuur en het 
tonen van bewijsstukken, worden verricht in passende voorzieningen. De lidstaten moeten 
zorgen dat deze speciaal daarvoor op de luchthavens aanwezig zijn.

Bijlage VI van de Schengengrenscode bepaalt dat de lidstaten grenscontroles kunnen 
uitvoeren buiten de daarvoor bedoelde voorzieningen, bijvoorbeeld in het vliegtuig, bij de
gate of in de transitzones, zulks op basis van een inschatting van de gevaren voor de 
binnenlandse veiligheid of het risico van illegale immigratie. Dergelijke controles zijn gericht 
op specifieke situaties en bedoeld om de plaats van vertrek van de reiziger duidelijk vast te 
stellen. Tegelijk ontheffen ze de lidstaten niet van de plicht om reguliere grenscontroles te 
verrichten, zoals eerder beschreven. 

Dienovereenkomstig kunnen deze controles worden verricht in aanvulling op de eerstelijns-
en tweedelijnscontroles die worden verricht overeenkomstig de artikelen 6 tot en met 13, 
waaraan alle passagiers in de passende voorzieningen worden onderworpen. Zoals eerder 
gezegd, worden dergelijke controles verricht op basis van een specifieke risicobeoordeling in 
verband met de herkomst van de vlucht. Deze controles moeten er met name voor zorgen dat 
men het land van herkomst kan vaststellen ten behoeve van het hernieuwd toelaten of het 
opleggen van de aansprakelijkheid van de vervoerder in het geval er per vliegtuig passagiers 
zonder documenten arriveren. Uit ervaring is immers gebleken dat sommige passagiers direct 
bij aankomst hun documenten vernietigen alvorens zij zich overgeven aan de eerstelijns- en 
tweedelijnscontroles.

Ingevolge artikel 6, lid 2 van de Schengengrenscode moeten grenswachters de grenscontroles 
uitvoeren zonder discriminatie van personen op grond van hun geslacht, ras, etnische 
oorsprong, godsdienst, overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.
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In dit specifieke geval is er geen aanwijzing dat de aan de gate gecontroleerde passagiers zijn 
onderworpen aan een afwijkende behandeling op een van voornoemde gronden. Volgens de 
door indiener verstrekte informatie werden alle passagiers aan de gate gecontroleerd aan de 
hand van een paspoortcontrole, terwijl daarnaast bepaalde ingezetenen van derde landen 
werden ondervraagd. 

De Commissie is zich niet bewust van enige klachten van de kant van ingezetenen van derde 
landen met betrekking tot vermeend wangedrag van de grensautoriteiten tijdens de controles
aan de gate.

Conclusie

Gelet op het voorgaande is de Commissie van oordeel dat er geen sprake is van enige 
schending van de Schengengrenscode, die haar zou nopen tot het nemen van passende 
maatregelen.


