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Betreft: Verzoekschrift 0720/2011, ingediend door Siegfried Schäfer (Duitse nationaliteit), over 
het verbod op het vervoeren van vloeistoffen in de handbagage bij vliegreizen 

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de veiligheidscontrole bij een transfervlucht in Duitsland. Komend 
van Dubrovnik, waar hij gecontroleerd was volgens de Europese normen, reisde indiener op een 
binnenlandse vlucht van Keulen naar Friedrichshafen. Voor deze vlucht werd hij nogmaals 
gecontroleerd. Een fles drank die hij in Dubrovnik belastingvrij had gekocht werd in beslag 
genomen. Indiener maakt bezwaar tegen het feit dat hij tweemaal gecontroleerd werd, terwijl hij 
niet buiten de beveiligde zone is geweest.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 november 2011.

Volgens Verordening (EG) nr. 300/2008 en uitvoeringswetgeving dienen alle passagiers en hun 
cabinebagage te worden onderworpen aan een beveiligingsonderzoek om te voorkomen dat 
verboden voorwerpen in om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones en aan boord van 
luchtvaartuigen worden gebracht. Dit geldt voor passagiers die van buiten de EU arriveren en op 
een luchthaven in de EU overstappen op een andere vlucht, en voor passagiers die vanaf een 
luchthaven in de EU vertrekken. Zodra transitpassagiers zijn gecontroleerd op de eerste 
luchthaven in de EU, hoeven zij niet opnieuw te worden gecontroleerd bij een transfer op een 
volgende luchthaven in de EU. 

Volgens de huidige communautaire regels betreffende vloeistoffen, spuitbussen en gels (LAG's) 
die onderdeel vormen van handbagage, mogen LAG's met een inhoud van meer dan 100 ml 
alleen worden meegenomen naar een om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zone op een 
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luchthaven of aan boord van een vliegtuig als zij aan een veiligheidscontrole zijn onderworpen 
of als zij onder een uitzondering vallen. Op grond van punt 4.1.3.4. van Verordening (EG) nr. 
185/2010 is een vrijstelling van een veiligheidscontrole mogelijk voor: 

a) vloeistoffen, spuitbussen en gels in individuele containers met een capaciteit van hoogstens 
100 ml of gelijkwaardig; 

b) vloeistoffen, spuitbussen en gels die tijdens de vlucht worden gebruikt (voor medische 
doeleinden, babyvoeding); 

c) vloeistoffen, spuitbussen en gels die op een EU-luchthaven belastingvrij zijn gekocht en zijn 
verpakt in een manipulatieaantonende, verzegelde tas waarop duidelijk is aangegeven dat de 
inhoud op die dag in die luchthaven of aan boord van een communautair luchtvaartuig is 
gekocht; en 

d) vloeistoffen, spuitbussen en gels die belastingvrij zijn gekocht en zijn verpakt in een 
manipulatieaantonende, verzegelde tas waarop duidelijk is aangegeven dat de inhoud recentelijk 
is gekocht op een luchthaven in een van de derde landen die volgens communautaire wetgeving 
beveiligingsnormen hanteren die gelijkwaardig zijn aan die in de EU. 

De luchthaven van Dubrovnik in Kroatië profiteert van de hierboven onder d) genoemde 
vrijstelling. Uit de in het verzoekschrift verstrekte informatie blijkt echter dat niet is voldaan aan 
de voorwaarde betreffende de verpakking, aangezien de fles alcoholische drank niet blijkt te zijn 
verpakt in een manipulatieaantonende, verzegelde tas met duidelijk bewijs van aankoop, waarop
de locatie en de datum van aankoop moeten zijn vermeld. 

In Keulen is de passagier gecontroleerd overeenkomstig de communautaire wetgeving, en 
aangezien de fles niet conform de regels was verpakt, heeft de controleur juist gehandeld door 
niet toe te staan dat de fles alcoholische drank werd meegenomen naar een om 
beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zone op de luchthaven of aan boord van een 
luchtvaartuig. 

Conclusie

Op basis van de gestelde feiten ziet de Commissie geen reden om aan te nemen dat het 
beveiligingspersoneel op de luchthaven van Keulen de luchtvaartbeveiligingsregels verkeerd 
heeft toegepast, d.w.z. in strijd met toepasselijke communautaire wetgeving heeft gehandeld.


