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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1137/2009, ingediend door Rudolf Piltz (Duitse nationaliteit), 
over de beperkingen aan het meenemen van vloeistoffen in handbagage 
tijdens vluchten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat de beperkingen aan het meenemen van vloeistoffen in handbagage 
tijdens vluchten ondoeltreffend en overbodig zijn en afgeschaft zouden moeten worden..

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

In Verordening (EG) nr. 300/20081 worden de gemeenschappelijke basisnormen voor de 
voortdurende bescherming van de burgerluchtvaart en burgers tegen wederrechtelijke 
gedragingen gericht tegen luchtvaartactiviteiten, zoals terrorisme, uiteengezet. De invoering 
van EU-wetgeving op het gebied van de veiligheid van de burgerluchtvaart volgde op de 
terroristische aanvallen in de VS op 11 september 2001. 

De gemeenschappelijke basisnormen houden in dat alle passagiers en hun handbagage in 
principe aan een beveiligingsonderzoek onderworpen moeten worden voordat ze om 
beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones van een vliegveld binnengaan of aan boord 
van een vliegtuig gaan, zodat passagiers geen verboden voorwerpen kunnen 

                                               
1 PB L 97 van 9 april 2008, blz. 72. 
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binnensmokkelen, zoals vermeld in Verordening (EG) nr. 820/20081. 

In de verordening worden veiligheidsregels m.b.t. het vervoer van vloeistoffen aan boord van 
een vliegtuig vastgelegd. Vloeistoffen worden geconfisqueerd tenzij de inhoud van elke 
afzonderlijke verpakking niet groter is dan 100 ml en de verpakkingen vervoerd worden in 
een doorzichtige, afsluitbare plastic zak waarvan de inhoud niet groter is dan een liter. Deze 
beperkingen voor vloeistoffen worden in 60 landen over de hele wereld toegepast. Ze werden 
ingevoerd na de ontdekking van een plan in 2006 om een terroristische aanslag op een 
vliegtuig uit te voeren met behulp van vloeibare explosieven.

Passagiers die uit een derde land komen en overstappen op een vlucht die vertrekt vanuit de 
EU worden aan een veiligheidsonderzoek onderworpen, dat onder andere opsporing en 
inbeslagneming van vloeistoffen inhoudt. 

Reizen is door deze veiligheidsmaatregelen ingewikkelder geworden. Waar mogelijk 
vereenvoudigt de Europese Commissie de veiligheidsvoorschriften. In verband met 
vloeistoffen, die een reële bedreiging van de luchtvaartveiligheid blijven vormen, heeft de 
Europese Commissie voorgesteld het huidige beleid van verbod en inbeslagneming geleidelijk 
te vervangen door technieken voor de screening van vloeistoffen en opsporing van gevaarlijke 
vloeistoffen op Europese luchthavens. Deze maatregel is op dit moment in behandeling bij het  
Europees Parlement en de Raad.

In de Europese wetgeving is tevens bepaald dat passagiers uit een "veilig" derde land die op 
EU-luchthavens overstappen, vrijgesteld mogen worden van inbeslagneming van 
belastingvrije vloeistoffen2. 
De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke 
basisnormen voor de veiligheid van de burgerluchtvaart, voor het opstellen van hun nationale 
veiligheidsprogramma voor de burgerluchtvaart3 en voor het toezicht op hoe luchthavens en 
andere daarmee geassocieerde organen de veiligheidsmaatregelen uitvoeren. 

Conclusie

De Europese Commissie begrijpt het standpunt van indiener en het ongemak op de 
luchthaven, en werkt aan een vereenvoudiging van de veiligheidsmaatregelen voor 
vloeistoffen. 

                                               
1 PB L 221 van 19 augustus 2008
2 Krachtens hoofdstuk 4, punt f, paragraaf 6 van Verordening (EG) nr. 820/2008 onderhandelt de Europese 
Commissie, op hun verzoek, met derde landen over afspraken over de gelijkwaardigheid van 
veiligheidsmaatregelen met betrekking tot belastingvrije vloeistoffen. Wanneer die gelijkwaardigheid vastgesteld 
is, worden er overeenkomsten gesloten op basis waarvan belastingvrije vloeistoffen, gels en spuitbussen vanuit 
de luchthavens van die derde landen als EU-vloeistoffen beschouwd worden. Tot nu toe zijn er overeenkomsten 
gesloten met Kroatië en Singapore en zijn overeenkomsten met Canada en de VS in voorbereiding. Op zeer korte 
termijn staat er een overeenkomst met Maleisië op stapel. 

3 Als neergelegd in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 300/2008 van 11 maart 2008.  PB L 97 van 9 april 2008, 
blz. 72. 
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De Commissie is van mening dat de controleurs in dit specifieke geval de instructies 
krachtens het nationale veiligheidsprogramma voor de luchtvaart, ontwikkeld op basis van 
EU-wetgeving, gevolgd hebben. Door middel van onaangekondigde inspecties wordt zowel 
op het nationale veiligheidsprogramma als op de manier waarop de onderzoeken op 
luchthavens worden uitgevoerd, toezicht uitgeoefend. Recente inspecties in Duitsland hebben 
geen onvolkomenheden aangetoond. De Commissie ziet derhalve geen mogelijk 
machtsmisbruik of buitensporige toepassing van de onder EU-wetgeving toegekende 
bevoegdheden. 


