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Betreft: Verzoekschrift 0011/2010, ingediend door Oliver Herrmann (Duitse 
nationaliteit), over het voorkomen van willekeurige maatregelen van particuliere 
beveiligingsbedrijven op luchthavens

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat particuliere beveiligingsbedrijven bij de controle van 
handbagage op Europese luchthavens kennelijk een volledige vrijheid hebben om te bepalen 
wat zij in beslag nemen. Hij noemt onder meer een geval waarin beveiligingsbeambten delen 
van zijn handbagage (bergbeklimmersmateriaal) in beslag namen die geen vloeistoffen waren 
noch gebruikt zouden kunnen worden als wapen. Indiener stelt dat hij bij andere 
gelegenheden met dezelfde spullen probleemloos door een groot aantal andere controles op 
andere luchthavens was gekomen. Volgens hem zeggen de luchtvaartmaatschappijen dat zij 
niet verantwoordelijk zijn en verwijzen zij bij klachten naar de beveiligingsbedrijven. Deze 
reageerden echter niet op indieners schriftelijke klachten. De in beslag genomen spullen 
worden volgens indiener vernietigd. Hij meldt voorts dat de Duitse politie hem heeft 
meegedeeld dat de particuliere beveiligingsbedrijven aan geen enkele controle door de 
bevoegde overheden worden onderworpen en dat de individuele beveiligingsbeambte per 
geval zelf beslist wat in beslag wordt genomen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 april 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

Verordening 820/2008 van de Commissie van 8 augustus 2008, houdende vaststelling van 
maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen inzake 
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luchtvaartbeveiliging1, die op dat ogenblik van toepassing was, bevatte een lijst van 
voorwerpen die passagiers niet mee mochten nemen in de om beveiligingsredenen beperkte 
toegankelijke zone en in het passagiersgedeelte van een luchtvaartuig. De door indiener 
vermelde voorwerpen lijken niet expliciet tot de in punt 1 b) van 4.1.1 vastgestelde 
categorieën te behoren. 

Tenzij er een specifieke uitzondering was toegestaan, kreeg de bevoegde autoriteit uit hoofde 
van die verordening echter een zekere discretionaire bevoegdheid om naast de in de 
verordening vastgelegde voorwerpen nog andere voorwerpen te verbieden. Passagiers 
moesten informatie krijgen over de Europese lijst van verboden voorwerpen, over andere, 
door de nationale bevoegde autoriteit verboden voorwerpen en over de bij nationale wet 
vastgestelde uitzonderingen. 

Daarnaast kon het beveiligingspersoneel een passagier die in het bezit was van een voorwerp 
dat het beveiligingspersoneel zorgen baarde, de toegang ontzeggen tot een om 
veiligheidsredenen beperkte toegankelijke zone en het passagiersgedeelte van een 
luchtvaartuig. Bijgevolg kregen individuele screeners de discretionaire bevoegdheid om te 
beslissen of ze alle voorwerpen die als potentieel gevaarlijk worden beschouwd, al dan niet 
toelaten tot de om veiligheidsredenen beperkte toegankelijke zone en het passagiersgedeelte 
van een luchtvaartuig. 

Ook wat betreft de mogelijke teruggave van in beslag genomen voorwerpen viel het besluit 
onder de bevoegdheid van de bevoegde autoriteiten.

Op 29 april 2010 werd Verordening 820/2080 van de Commissie vervangen door 
Verordening 185/2010 van de Commissie van 4 maart 2010, houdende vaststelling van 
gedetailleerde maatregelen voor de toepassing van de gemeenschappelijke basisnormen op het 
gebied van de beveiliging van de luchtvaart2. Deze nieuwe verordening bevat een herziene, 
kortere lijst van voorwerpen en beperkt de discretionaire bevoegdheid van de bevoegde 
autoriteit en beveiligingspersoneel om voorwerpen die niet op de lijst van verboden 
voorwerpen staan, al dan niet te verbieden. 

Conclusie

Op basis van de Europese wetgeving die toentertijd van kracht was, en op basis van de door 
indiener verstrekte informatie, is de Commissie van mening dat de in beslag genomen 
voorwerpen blijkbaar niet op de Europese lijst van verboden voorwerpen in de bijlage bij 
Verordening (EG) 820/2008 van de Commissie stonden en dat het bijgevolg de 
verantwoordelijkheid van de nationale autoriteiten was om te beslissen of die voorwerpen 
dienden te worden beschouwd als potentieel gevaarlijke voorwerpen die niet in de om 
veiligheidsredenen beperkte toegankelijke zone of aan boord van luchtvaartuigen mocht 
worden toegelaten.

                                               
1 PB L 221 van 19.8.2008, zie punt 4.1.1 van de bijlage.
2 PB L 55 van 5.3.2010.


