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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beweert op luchthavens getuige geweest te zijn van discriminerende controles van 
reizigers op basis van hun kledij, hoewel externe tekenen die aangeven dat iemand tot een 
bepaalde godsdienst behoort, voor ambtenaren die belast zijn met de veiligheid geen 
aanleiding mogen vormen om een gedifferentieerde, gewoonlijk lichtere, controle uit te 
voeren. Indiener, die niet aangeeft waar deze praktijken plaatsvinden, is van mening dat deze 
methoden discriminerend zijn en niet stroken met de Europese regelgeving. Hij wenst de 
voorschriften te kennen die op dit gebied van toepassing zijn

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 mei 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

"Veiligheidscontroles op luchthavens zijn bedoeld om te voorkomen dat passagiers verboden 
voorwerpen in om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones van de luchthaven en aan 
boord van een vliegtuig brengen.

Een van de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de 
burgerluchtvaart1 is het instellen van gemeenschappelijke regels en gemeenschappelijke 
                                               
1 PB L 97/72, 9.4.2008.
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basisnormen inzake luchtvaartbeveiliging.

De lidstaten kunnen strengere maatregelen toepassen dan de gemeenschappelijke 
basisnormen. Daarbij zullen zij handelen op basis van een risicobeoordeling en met 
inachtneming van het Gemeenschapsrecht. Deze maatregelen moeten relevant, objectief, niet-
discriminerend en evenredig met het risico dat men wil bestrijden. In bepaalde gevallen, die 
meestal betrekking hebben op luchthavens of situaties met beperkte luchtverkeer, mogen de 
lidstaten alternatieve beveiligingsmaatregelen nemen die een adequaat beschermingsniveau 
bieden op basis van een plaatselijke risicobeoordeling.

Geen van de toepasselijke regels inzake beveiliging van de luchtvaart staat het maken van een 
systematisch onderscheid van passagiers toe dat niet gerechtvaardigd wordt door 
veiligheidsoverwegingen.

De Commissie wil de aandacht van indiener vestigen op het feit dat er op dit moment in twee 
lidstaten tests1 worden uitgevoerd om te testen of het mogelijk is passagiers met een
specifieke hoofdbedekking een bepaald comfort te bieden met behoud van een adequaat 
beveiligingsniveau. Als deze proeven succesvol blijken, zullen nieuwe methoden beschikbaar 
zijn voor het doorzoeken van hoofdbedekking die niet gemakkelijk kan worden verwijderd bij 
de controlepunten.

Conclusie

De Commissie verzoekt indiener concrete voorbeelden van discriminerende 
veiligheidscontroles op luchthavens in de EU door te geven aan de bevoegde autoriteit van de 
lidstaten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de uitvoering van de 
gemeenschappelijke basisnormen voor de beveiliging van de luchtvaart en de waarborging 
van non-discriminatie en objectiviteit van de beveiligingsprocedures."

                                               

1 Volgens artikel 12, lid 8, van de bijlage bij Verordening (EU) No. 185/2010 van de Commissie mag een 
lidstaat onder bepaalde voorwaarden toestemming verlenen voor een beveiligingsonderzoekmethode waarbij 
gebruik wordt gemaakt van andere dan de in deze verordening vastgestelde technologieën ("test"). Doel van 
artikel 12, lid 8, van de bijlage is te voorzien in de mogelijkheid om nieuwe technologieën en procedures te 
testen om deze in de Uniewetgeving op te nemen als zij succesvol blijken.


