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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1127/2009, ingediend door Jan Fokke Oosterhof (Nederlandse 
nationaliteit), over Verordening (EG) nr. 1448/2006 betreffende maatregelen voor 
de beveiliging van de luchtvaart

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen Verordening 1448/2006, in het bijzonder tegen de uitvoering 
van de maatregelen betreffende het meenemen van vloeistoffen aan boord van vliegtuigen. 
Indiener vloog van Antalya via Hamburg naar Düsseldorf Niederrhein. In Hamburg moesten 
alle passagiers het vliegtuig verlaten voor een douanecontrole. Indiener vraagt zich af waarom 
dit moest, omdat er in Hamburg alleen passagiers uitstapten en geen nieuwe passagiers aan 
boord kwamen. De passagiers moesten in een kleine ruimte zonder stoelen, drinken en 
toiletten bijna een uur wachten op de controle. Alle verzegelde, in Antalya in duty free-
winkels gekochte dranken werden in beslag genomen en vernietigd met de mededeling dat als 
zij in het vliegtuig zouden zijn achtergelaten zij niet zouden zijn vernietigd. Indiener wil 
weten waarom een dergelijke controle werd uitgevoerd tijdens een transfer en niet aan het 
einde van de vlucht, waarom de in verzegelde verpakking meegevoerde drank moest worden 
vernietigd, terwijl de passagiers niet voorbij de douane kwamen en hun reis vervolgden in 
hetzelfde vliegtuig, en waarom alleen personen werden gecontroleerd en niet de bagage. Bij 
navraag deelden de dienstdoende ambtenaren mee dat zij handelden in uitvoering van 
Verordening 1448/2006.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010.

De EU heeft een verbod ingesteld op vloeistoffen, spuitbussen en gels 1 . Dit verbod is 
geïntroduceerd nadat in augustus 2006 een terroristisch plan aan het licht was gekomen om 
een vliegtuig met behulp van vloeibare explosieven op te blazen. Dit verbod loopt af in april 
2010 en de Commissie is manieren aan het onderzoeken om het te vervangen door een 
verplicht onderzoek met een technologie die vloeibare explosieven kan opsporen. Er zijn 
uitzonderingen van het algemene verbod voor transferpassagiers met betrekking tot 
vloeistoffen die op een luchthaven van de Gemeenschap of aan boord van een luchtvaartuig 
van een communautaire luchtvaartmaatschappij zijn gekocht, op voorwaarde dat de vloeistof 
verpakt is in een speciale verzegelde tas waarop duidelijk is aangegeven dat de inhoud op die 
dag is gekocht. Deze regeling is mogelijk doordat de EU-regelgeving inzake 
luchtvaartbeveiliging een hoog niveau van beveiliging op EU-luchthavens garandeert. 
Vanzelfsprekend geldt deze uitzondering niet voor vloeistoffen die vanuit derde landen naar 
een luchthaven van de Gemeenschap zijn vervoerd. Dientengevolge mogen dergelijke 
vloeistoffen niet aan boord van een vliegtuig worden meegenomen wanneer de arriverende 
passagier op een EU-luchthaven op een andere vlucht overstapt. Om te voorkomen dat 
vloeistoffen van transferpassagiers in beslag worden genomen, onderhandelt de Europese 
Commissie op hun verzoek met derde landen om voor een gelijkwaardig beveiligingsniveau 
met betrekking tot vloeistoffen te zorgen. Wanneer gelijkwaardigheid eenmaal is gerealiseerd, 
worden overeenkomsten gesloten waardoor op luchthavens van deze derde landen duty-free
gekochte vloeistoffen, gels en spuitbussen kunnen worden behandeld als EU-vloeistoffen2. 
Tot op heden zijn dergelijke overeenkomsten gesloten met Kroatië en Singapore en 
overeenkomsten met Canada en de VS worden verwacht. Met Maleisië zal zeer binnenkort 
een overeenkomst worden gesloten. Verwacht wordt dat nieuwe controletechnologieën het in 
de toekomst mogelijk zullen maken om transferpassagiers die vanuit derde landen de EU 
binnenkomen, toe te staan vloeistoffen samen met de rest van hun handbagage een vliegtuig 
mee in te nemen.
Luchthavens mogen zelf besluiten hoe ze de veiligheidscontroles uitvoeren: ofwel de 
passagiers blijven aan boord van het vliegtuig, ofwel ze worden, samen met de vertrekkende 
passagiers, op de controleposten voor beveiligingsonderzoek opnieuw gecontroleerd. Het is 
aan de luchthavens te besluiten welke procedure ze willen toepassen. De 
controleverplichtingen zijn duidelijk: wanneer transferpassagiers zich eenmaal hebben 
gemengd onder vertrekkende passagiers die nog niet zijn gecontroleerd, is een nieuwe 
controle verplicht.

Conclusie

De Commissie begrijpt het standpunt van indiener en betreurt enig ongemak veroorzaakt op 
de luchthaven. De Commissie is echter ook van mening dat de controleurs zich lijken te 
hebben gehouden aan het betreffende, op basis van EU-wetgeving opgestelde, nationale 
                                               
1 Verordening (EG) nr. 820/2008 van de Commissie van augustus 2009. PB L221 van 8.08.2008.
  [N.B.: Verordening (EG) nr. 1448/2006 wijzigde Verordening (EG) nr. 622/2003 tot vaststelling van 
maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging 
van de luchtvaart. Beide verordeningen zijn ingetrokken ingevolge Verordening (EG) nr. 820/2008.]
2 Hoofdstuk  4, punt f, paragraaf 6 van Verordening (EG) nr. 820/2008 van de Commissie
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luchtvaartbeveiligingsprogramma. De Commissie ziet derhalve geen mogelijk 
machtsmisbruik of buitensporige toepassing van de onder EU-wetgeving toegekende 
bevoegdheden. 

De Commissie heeft indiener inzake dezelfde kwestie reeds een schriftelijke uitleg gegeven. 
Indiener heeft telefonisch nadere toelichting ontvangen toen hij na de brief van de Commissie 
te hebben ontvangen contact opnam met de Commissie. De ambtenaar van de Commissie 
kreeg de indruk dat indiener tevreden was over deze uitleg.


