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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het Europees Parlement om de Commissie te ontmoedigen haar plannen in 
verband met lichaamsscanners op luchthavens uit te voeren. Indiener beschouwt het gebruik 
van zulke scanners als een grove inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de burger. Hij 
twijfelt eraan of de voordelen van zulke scanners opwegen tegen de ernstige schending van de 
persoonlijke levenssfeer. Hij meent in het bijzonder dat de indienstneming van privépersoneel 
in plaats van ambtenaren om deze scanners te bedienen onaanvaardbaar is. Hij vraagt zich ook 
af of er geen gezondheidsrisico’s gemoeid zijn met lichaamsscanners.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 juli 2009

Achtergrond

Lichaamsscanners zijn een recent ontwikkelde technologie die ertoe dient om personen te 
controleren op verboden en gevaarlijke voorwerpen die dicht op het lichaam worden 
gedragen. Ze geven een gescand beeld van iemands lichaam en identificeren daarbij door de 
kleren heen voorwerpen met een bepaalde massa en dichtheid die verschillen van kleren.

Lichaamsscanners zijn één van de mogelijke technische oplossingen waarmee een hoog 
veiligheidsniveau op Europese luchthavens kan worden gehandhaafd.
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Op 26 oktober 2008 heeft het Europees Parlement de Commissie verzocht om te onderzoeken 
aan welke voorwaarden in elk geval moet worden voldaan om de privacy en de gezondheid 
van passagiers te kunnen garanderen wanneer deze technologie wordt ingezet voor 
veiligheidscontroles op Europese luchthavens. Deze analyse vindt plaats binnen de volgende 
context.

Juridische context

Het doel van de EU-wetgeving inzake veiligheid op luchthavens is de bescherming van 
personen en goederen binnen de Europese Unie door wederrechtelijke daden tegen de 
burgerluchtvaart (bijvoorbeeld kaping en sabotage van vliegtuigen) te voorkomen.1

Een belangrijke methode om veiligheid op luchthavens te garanderen is het controleren van 
personen2 en bagage voordat deze de beperkt toegankelijke zones van luchthavens binnengaan 
en aan boord van een vliegtuig gaan, zodat gevaarlijke voorwerpen die bij Europese 
wetgeving3 zijn verboden, worden ontdekt.

De bestaande EU-wetgeving beschouwt lichaamsscanners momenteel niet als een erkende 
methode voor het controleren van vliegtuigpassagiers.4 Lichaamsscanners kunnen daarom 
geen systematische vervanging zijn voor een van de erkende methodes voor 
beveiligingscontrole, te weten fouillering of metaaldetectiepoortjes met daarop volgend 
doorlopende willekeurige fouillering van een minimumaantal passagiers en fouillering van 
alle passagiers bij wie het alarm is afgegaan.5

                                               
1 Verordening (EG) nr. 2320/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 tot vaststelling 
van gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart (PB L 335 van 
30.12.2002, blz. 1) zal uiterlijk op 29 april 2010 volledig zijn vervangen door Verordening (EG) nr. 300/2008 
van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van 
de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002 (PB L 97 van 9.4.2008, blz. 72). In 
deze analyse wordt verwezen naar de juridische situatie betreffende de veiligheid van de luchtvaart die vanaf 29 
april 2010 volledig van toepassing is en die relevanter is voor de discussie over mogelijk gebruik van 
lichaamsscanners als technologie voor beveiligingscontrole, aangezien de huidige juridische situatie op die 
datum komt te vervallen.
2 Passagiers en overige personen (personeel in dienst van luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, 
vrachtvervoermaatschappijen of dienstverleners, alsmede politiediensten en andere ambtenaren). In een aantal 
duidelijk omschreven situaties kunnen vrijstellingen van toepassing zijn.
3 Verordening (EG) nr. 820/2008 van de Commissie houdende vaststelling van maatregelen voor de 
tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen inzake luchtvaartbeveiliging (PB L 221 van 
19.8.2008, blz. 8), die wordt vervangen door Verordening (EG) nr. 272/2009 van 2 april 2009 ter aanvulling van 
de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde 
gemeenschappelijke basisnormen voor de beveiliging van de burgerluchtvaart (PB L 191 van 3.4.2009, blz. 7) en 
verdere uitvoeringsverordening(en) die nog moet(en) worden aangenomen.
4 Zowel de bestaande wetgeving (artikel 4 van Verordening (EG) 820/2008 van de Commissie) als de nieuwe 
(Verordening (EG) nr. 272/2009 van de Commissie) staan proefperiodes van beperkte duur toe ter evaluatie van 
methodes voor beveiligingsonderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuw beschikbare technologieën.
5 Het toekomstige deel A van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 272/2009 van de Commissie voorziet namelijk 
in het gebruik van de volgende methodes voor het onderzoeken van personen, afzonderlijk of in combinatie, als 
primaire of secundaire middelen: fouillering; metaaldetectiepoortjes; handbediende metaaldetectieapparatuur;
explosievenspeurhonden; apparatuur voor detectie van explosievensporen. Voorschriften en procedures zullen 
vallen onder de omzettingsregelingen die door de Commissie worden aangenomen, zodat zij vanaf 29 april 2010 
van toepassing zijn.
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Om lichaamsscanners te kunnen toevoegen aan de lijst van erkende methodes en 
technologieën die beschikbaar zijn voor het controleren van personen op luchthavens is een 
besluit van de Commissie vereist, dat wordt aangenomen door de lidstaten en het Europees 
Parlement.1 Vervolgens kan de uitvoeringswetgeving worden aangenomen2 om de 
voorschriften en procedures voor beveiligingscontrole nader te specificeren, waardoor er 
overeenstemming ontstaat met de algemene beginselen ter bescherming van mensenrechten, 
privacy, menselijke waardigheid en persoonlijke gegevens.

Praktische context

Om de vereiste beveiligingscontrole van passagiers uit te voeren, worden personen en hun 
handbagage systematisch gecontroleerd op controlepunten binnen de luchthaven waar elke 
passagier langs moet om de beperkt toegankelijke zone van een luchthaven (algemene 
beveiligingscontrole) of een vliegtuig (beveiligingscontrole aan de gate) binnen te gaan.

De controlemethodes die momenteel het meest worden toegepast op dit soort controlepunten 
zijn drieledig: passagiers worden verzocht om zichzelf en hun bagage op een geschikte manier 
op te stellen zodat de beveiligingscontrole op een resultaatgerichte en toereikende manier kan 
verlopen.3 Terwijl de handbagage apart wordt gecontroleerd4, lopen passagiers5 meestal door 
metaaldetectiepoortjes, die ervoor moeten zorgen dat vuurwapens en messen (en andere 
verboden voorwerpen van metaal) worden opgespoord. Daarna wordt een 
minimumpercentage passagiers willekeurig uitgekozen om een fouillering te ondergaan.

Helaas zijn fouilleringen niet populair, noch bij passagiers noch bij veiligheidspersoneel.
Bovendien zijn de opsporingspercentages niet altijd bevredigend.6 Kortom, fouillering is geen 
optimale oplossing voor het opsporen van verboden voorwerpen die op het lichaam verborgen 
worden gehouden.

Lichaamsscanners

De afgelopen vijf jaar hebben lichaamsscanners zich ontwikkeld tot een methode voor het 
opsporen van verboden voorwerpen gemaakt uit metaal of een ander materiaal die niet zijn
aangegeven en die op of nabij iemands lichaam worden gedragen.

De controleprocedure neemt enkele seconden in beslag, waarbij de machine het beeld kan 
produceren. Het geproduceerde beeld is opaak. De meest gebruikte technologieën produceren 
een beeld dat op een negatief van een foto lijkt. Een persoon die wordt gecontroleerd met een 
                                               
1 Artikel 19, lid 3, van Verordening (EG) nr. 300/2008 (comitologieprocedure met toetsing door het EP).
2 Artikel 19, lid 2, van Verordening (EG) nr. 300/2008 (comitologieprocedure met kennisgeving aan het EP).
3 Punt 4.3.3. van de bijlage van Verordening (EG) nr. 820/2008 van de Commissie, die vanaf 29 april 2010 
wordt vervangen door de nieuwe uitvoeringsmaatregel(en) die nog moet(en) worden aangenomen.
4 Punt 4.3.1 en 2 van de bijlage van Verordening (EG) nr. 820/2008, die vanaf 29 april 2010 wordt vervangen 
door de nieuwe uitvoeringsmaatregel(en) die nog moet(en) worden aangenomen.
5 Punt 4.1 van de bijlage van Verordening (EG) nr. 2320/2002, die vanaf 29 april 2010 volledig wordt vervangen 
door Verordening (EG) nr. 300/2008.
6 Dit blijkt uit inspecties die de Commissie heeft doorgevoerd overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening 
(EG) nr. 2320/2002, welke vanaf 29 april 2010 volledig wordt vervangen door Verordening (EG) nr. 300/2008.
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lichaamsscanner moet een paar seconden stilstaan in de scanner (die de grootte van een 
telefooncel heeft) of direct ervoor.

Er worden diverse technologieën voor lichaamsscanners ontwikkeld. De meest geavanceerde 
technologieën zijn:

- millimetergolf, waarbij radiogolven worden gebruikt;
- terugverstrooiing, waarbij röntgenstraling met een lage energie wordt gebruikt;
- terahertzstraling, waarbij straling wordt gebruikt die het midden houdt tussen

infrarood licht en microgolven op het elektromagnetische spectrum.

De term 'lichaamsscanner' wordt algemeen gebruikt voor al deze verschillende technologieën.
Naar verwachting zullen alleen grote luchthavens het gebruik van lichaamsscanners in 
overweging nemen omdat de machines omvangrijk en eerder duur zijn.

Wat betreft gezondheidsrisico's hebben nationale onderzoeken uitgewezen dat de 
millimetergolftechnologie geen reden tot bezorgdheid geeft.1 Er wordt geschat dat de 
blootstelling aan terugverstrooiing met röntgenstraling overeenkomt met een paar procent van 
de dosis natuurlijke ioniserende straling waar een passagier aan blootstaat tijdens een 
langeafstandsvlucht. Deze apparatuur valt onder de voorschriften van de Euratom-wetgeving 
inzake bescherming tegen straling, in het bijzonder onder de bepalingen van Richtlijn 
96/29/Euratom van de Raad2 wat betreft de rechtvaardiging van deze werkwijze voordat ze 
wordt aangenomen. In sommige lidstaten is de opzettelijke blootstelling van mensen aan 
ioniserende straling alleen toelaatbaar voor medische doeleinden, waardoor het gebruik van 
lichaamsscanners met röntgenstraling voor beveiligingsdoeleinden is uitgesloten. Verwacht 
wordt dat Terahertztechnologie zal dienen voor de controle van bewegende objecten, maar 
deze technologie is nog niet echt geschikt voor het controleren van passagiers.

Wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer mag niemand anders dan 
veiligheidspersoneel ooit de beelden van de lichaamsscanners zien en mogen de beelden niet 
in een archief worden opgeslagen.

Opmerkingen van de Commissie

Momenteel is de combinatie van metaaldetectiepoortjes en fouilleringen de beste, zij het niet 
optimale manier om verborgen en verboden voorwerpen op te sporen. Lichaamsscanners 
kunnen elk voorwerp dat een persoon op zijn lichaam verbergt of in of onder zijn kleren 
betrouwbaar en accuraat opsporen. Europese wetgeving inzake luchtvaartbeveiliging stoelt op 
de constante noodzaak om methodes en technologieën aan te passen aan nieuwe dreigingen en 
risicoanalyses.

Na de positieve uitslag van de stemming van de vertegenwoordigers van de lidstaten in het 
Comité voor de veiligheid van de luchtvaart van 9 en 10 juli 2008, heeft de Commissie op

                                               
1 De radiogolven die worden gebruikt zijn gelijk aan 0,01% van de toegestane dosering voor mobiele telefoons.
2 Richtlijn 96/29/Euratom van de Raad van 13 mei 1996 houdende vaststelling van de basisnormen voor de 
bescherming van de gezondheid der bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden 
gevaren (PB L 159 van 29.06.1996, blz. 1).
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5 september 2008 de Raad en het Europees Parlement een ontwerpresolutie voorgelegd die 
het onder meer mogelijk maakt dat lichaamsscanners aan de lijst van erkende methodes voor 
beveiligingscontrole worden toegevoegd. Op 23 oktober 2008 heeft het Europees Parlement 
een resolutie aangenomen over de invloed van beveiligingsmaatregelen in de luchtvaart en 
van lichaamsscanners op mensenrechten, privacy, persoonlijke waardigheid en 
gegevensbescherming1 en heeft daarbij verzocht om een diepgaandere beoordeling van de 
situatie.
In antwoord hierop heeft de Commissie met de betrokken partijen een taskforce samengesteld 
die in december 2008 bijeengekomen is en een openbare raadpleging georganiseerd in het 
eerste kwartaal van 2009. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, de Groep 
artikel 29 en het Europees Bureau voor de grondrechten zijn verzocht de Commissie te 
adviseren over het gebruik van lichaamsscanners op luchthavens.

Conclusie

De Commissie heeft alle begrip voor de ongerustheid van burgers zoals indiener over het 
gebruik van lichaamsscanners op luchthavens.

Het gebruik van lichaamsscanners is inderdaad een mogelijke methode om mensen op 
luchthavens te controleren. Om te besluiten of lichaamsscanners moeten worden gebruikt als 
methode om personen op luchthavens te controleren en zo ja, onder welke voorwaarden 
(bijvoorbeeld een afstandsanalyse van de foto's die van mensen worden gemaakt door 
personen van hetzelfde geslacht als de gecontroleerde passagier), houdt de Commissie een 
raadpleging over de invloed van het gebruik van lichaamsscanners als beveiliging op 
luchthavens op mensenrechten zoals privacy, persoonlijke waardigheid, gegevensbescherming 
en gezondheid. Er vinden grondige raadplegingen plaats waarbij ten volle rekening wordt 
gehouden met de zorgen van het Parlement.

Wanneer de beoordeling is afgerond, zal de Commissie de aangewezen maatregelen 
voorstellen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 20 april 2012

Opmerkingen van de Commissie
De Commissie stelde in november 2011 de wetgeving vast (Verordening (EU) nr. 1141/2012 
en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1147/20112) die de luchthavenbeheerders en de lidstaten 

                                               
1 Het EP heeft de Commissie in resolutie (2008)0521 verzocht een beoordeling van het effect op de grondrechten 
te verrichten, de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, de Groep artikel 29 en het Europees 
Bureau voor de grondrechten te raadplegen, een wetenschappelijke en medische beoordeling uit te voeren van de 
mogelijke gevolgen van dergelijke technologieën voor de gezondheid, en de economische en commerciële 
gevolgen te beoordelen en een kosten-batenanalyse te verrichten.
2 Verordening (EU) nr. 1141/2011 van de Commissie van 10 november 2011 tot wijziging van Verordening 
(EG) nr. 272/2009 ter aanvulling van de gemeenschappelijke basisnormen voor de beveiliging van de 
burgerluchtvaart, wat betreft het gebruik van beveiligingsscanners op EU-luchthavens, PB L 293 van 
11.11.2011, en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1147/2011 van de Commissie van 11 november 2011 tot 
wijziging van Verordening (EU) nr. 185/2010 houdende vaststelling van gedetailleerde maatregelen voor de 



PE427.110v02-00 6/7 CM\899816NL.doc

NL

toestaat beveiligingsscanners zonder ioniserende straling in te zetten, indien de technologie 
wordt beschouwd als hulp om doeltreffende en duurzame veiligheidscontroles uit te voeren op 
een bepaalde luchthaven met volledige naleving van de grondrechten.

De nieuwe EU-wetgeving legt het gebruik van beveiligingsscanners niet op en de lidstaten en 
luchthavens kunnen zelf beslissen of ze al dan niet ingezet worden. Indien echter 
beveiligingsscanners worden ingezet, moeten deze voldoen aan de operationele voorwaarden 
en de prestatienormen die op EU-niveau zijn vastgesteld. 

Beveiligingsscanners zijn enkel toegestaan in overeenstemming met minimumvoorwaarden
zoals: de beelden van beveiligingsscanners mogen niet worden opgeslagen, bewaard, 
gekopieerd of opgevraagd; iedere onbevoegde toegang tot en gebruik van het beeld is 
verboden en moet worden voorkomen; de persoon die het beeld analyseert, doet dit op een 
afgezonderde locatie. Passagiers moeten worden geïnformeerd over de omstandigheden 
waarin de controle met de beveiligingsscanner plaatsvindt. Daarnaast krijgen passagiers het 
recht om een controle door scanners te weigeren en een alternatieve controle te ondergaan. 

Daarnaast houdt de Commissie ook terdege rekening met de gezondheid en veiligheid van de 
burgers. Daarom worden momenteel op EU-luchthavens enkel beveiligingsscanners zonder 
röntgenstraling ingezet. De Commissie heeft een onafhankelijke groep van deskundigen, het 
Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico's (WCNG), gevraagd de mogelijke 
gevolgen voor de gezondheid van beveiligingsscanners met röntgenstraling verder te 
onderzoeken. Het advies van WCNG wordt verwacht in de lente van 2012.

De combinatie van metaaldetectiepoortjes en fouillering is momenteel de meest gebruikte 
manier aan controleposten in luchthavens om verborgen verboden voorwerpen op het lichaam 
op te sporen. Beveiligingsscanners bieden een aanvullende controlemethode voor het 
opsporen van verborgen voorwerpen die op het lichaam worden gedragen. Deze methode is 
heel betrouwbaar en nauwkeurig en spoort ook gevaarlijke voorwerpen op die niet uit metaal 
vervaardigd zijn, zoals explosieven. 

De Commissie heeft alle onopgeloste problemen in verband met het gebruik van 
beveiligingsscanners geanalyseerd in haar mededeling over het gebruik van 
beveiligingsscanners in EU-luchthavens (COM(2010)311)1 en in de bijgevoegde 
effectbeoordeling.

Conclusie
De Europese Commissie begrijpt de ongerustheid van de burgers over het inzetten van 
beveiligingsscanners op luchthavens. De nieuwe Europese wetgeving garandeert dat scanners 
enkel onder strikte voorwaarden worden gebruikt ter bescherming van de grondrechten en de 
volksgezondheid. 
Momenteel kunnen de lidstaten en de luchthavens beslissen of ze al dan niet 
beveiligingsscanners zonder röntgenstraling in hun luchthavens gebruiken. Bij het inzetten 
van beveiligingsscanners moeten ze voldoen aan de operationele voorwaarden en de 
                                                                                                                                                  
toepassing van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart wat 
betreft het gebruik van beveiligingsscanners op EU-luchthavens, PB L 294 van 12.11.2011.

1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0311:FIN:NL:PDF.
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prestatienormen die op EU-niveau zijn vastgesteld. De passagiers moeten de mogelijkheid 
krijgen om te kiezen voor een andere controlemethode.


