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VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR
VERKEER EN WATERSTAAT EN VOOR JUSTITIE1

Vastgesteld 23 april 1991

De leden van de commissies voor Verkeer en Waterstaat en voor
Justitie hebben zich beraden op het voorstel houdende Regels bevei–
liging luchtvaartterreinen.

Inleidende opmerkingen

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden met veel waardering en
instemming kennis genomen van het nu voorliggend nader gewijzigd
wetsvoorstel 21 947 van 8 april 1991, zijnde een alternatief voor het
door een overgrote meerderheid van die leden als onaanvaardbaar
beschouwde en inmiddels ingetrokken wetsvoorstel 20 306. De wijzi–
gingen die in de op 5 december 1990 aan de Tweede Kamer aange–
boden versie zijn aangebracht tijdens de behandeling van het
Wetsvoorstel in die Kamer worden door die leden ervaren als even zovele
verbeteringen.

Niet alleen komt het voorliggende alternatieve wetsvoorstel tegemoet
aan de bezwaren die er bij een overgrote meerderheid van de leden van
de P.v.d.A.-fractie bestonden tegen nogal belangrijke onderdelen van het
inmiddels ingetrokken wetsvoorstel 20 306 - zoals het bezwaar tegen de
overdracht van onderzoek aan kleding en reisbagage aan personeel van
de luchthavenexploitant, dus aan een privaatrechtelijke organisatie -
doch door de toegepaste indeling achten die leden het wetsvoorstel
bovendien veel inzichtelijker geworden dan het inmiddels ingetrokken
wetsvoorstel 20 306.

Terzake van dat wetsvoorstel bestond er bij de overgrote meerderheid
van de leden ernstige twijfel of na invoering van de in dat voorstel
vastgelegde wetswijziging de Nederlandse overheid nog wel zou voldoen
aan de aangegane internationale verplichtingen. Ten aanzien van het nu
voorliggende voorstel: «Wijziging van de Luchtvaartwet (Regels bevei–
liging luchtvaartterrein)» is die twijfel weggenomen.
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Met bijzondere belangstelling hadden de leden van de C.D.A.-fractie
kennis genomen van het onderhavige wetsvoorstel. Zij stelden vast dat
naar het hun voorkomt het voorstel aansluit bij de door hun fractie in het
kader van de behandeling van wetsvoorstel 20 306 tot uitdrukking
gebrachte opvattingen omtrent de te stellen regels terzake van de
doorberekening van de kosten van de beveiliging luchtvaartterreinen.
Anders dan gesteld in de Memorie van Toelichting, is tijdens de beraad–
slaging in de Tweede Kamer omtrent het thans aan de orde zijnde
wetsvoorstel reeds vastgesteld dat er geen sprake is van een novelle, ook
niet naar zijn aard, doch van een in formele zin nieuwe wetsvoorstel. Zij
behielden echter twijfel omtrent de wijze waarop de uitvoering van de
overheidscontrole op het onderzoek aan kledmg en reisbagage is
geregeld In de volgende paragraaf van dit verslag kwamen zij op dit
aspect terug.

De leden van de fractie van D66 hadden met belangstelling kennis
genomen van de inhoud van dit nieuwe wetsvoorstel inzake de bevei–
liging van de luchtvaartterreinen. Indien vaststaat dat de overheid hier -
in tegenstelling tot in het vorige en inmiddels ingetrokken wetsvoorstel
20 306 terzake - voor zichzelf wel een publiekrechtelijke bevoegdheid
heeft gecreeerd om controles aan de kleding aan passagiers te
verrichten, wordt voor deze fractie het belangrijkste bezwaar dat zij
tegen de vorige regeling hadden, weggenomen. Deze leden dachten dit
uit het voorstel te hebben mogen lezen, maar de vragen van de leden van
de C.D.A. fractie, die in de volgende paragraaf zijn opgenomen, stelden
deze overtuiging voldoende in twijfel, om het antwoord op deze vragen
met grote belangstelling af te wachten. Deze ieden waren dan ook onder
voorbehoud van deze antwoorden bereid aan een spoedige afhandeling
van het onderhavige wetsvoorstel mee te werken.

Persoonlijke levenssfeer

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden en hebben grote twijfels of
de exploitant van een Nederlands burgerluchtvaartterrein civielrechtelijk
bevoegd kan worden geacht, vanuit zijn rechten als eigenaar van dat
terrein, personen en bagage die - met gebruikmaking van zijn terrein -
aan boord gaan van een luchtvaartuig te kunnen of te mogen onder–
werpen aan controle zoals die was voorzien in voornoemd wetsvoorstel
20 306. In elk geval werd het door die leden ongewenst geacht dat een
dergelijke bevoegdheid werd gecreëerd danwel dat eventuele beper–
kingen daarbij zouden worden opgeheven. Die leden waren en blijven
van mening dat de veiligheidscontrole van reizigers en bagage op
burgerluchtvaartterreinen door (danwel onder duidelijke verantwoorde–
lijkheid van) de overheid moet worden uitgevoerd en er geen houdbare,
doorslaggevende, argumenten zijn om het sinds 1974 tot op de dag van
vandaag als zodanig begrepen en goed voldaan hebbende uitgangspunt
te verlaten. Het uitgangspunt dus dat die veiligheidscontrole aan kleding
en van bagage, alsmede identificering, controle op toegangsbewijzen en
fouillering, op Nederlandse burgerluchthavens een primaire, onver–
vreemdbare kerntaak is van de overheid die niet mag worden gedele–
geerd aan een particulier, ook niet indien daarbij - indirect en uiteindelijk
- de formele verantwoordelijkheid bij de overheid zou blijven berusten.
Die leden juichen het toe dat in het onderhavige wetsvoorstel een wette–
lijke basis wordt gegeven aan het tot nog toe bestaande geheel van
afspraken, regelingen en verplichtingen terzake van de beveiliging van
Nederlandse burgerluchtvaartterreinen en van de daarvan vertrekkende
luchtvaartpassagiers, in het bijzonder met betrekking tot Schiphol. De
leden van de fractie van het C.D.A. namen kennis van het feit dat de
uitoefening van controle door bewakingspersoneel, voor zover die
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inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van de burger, wordt uitge–
voerd onder verantwoordelijkheid van de overheid, terwijl de mate waarin
passagiers kunnen worden onderworpen aan maatregelen van onderzoek
zo goed mogelijk in het wetsvoorstel zijn omschreven.

In dit verband viel het deze leden echter op dat in artikel 37a, lid 1 sub
b wordt aangegeven wie tot het bewakingspersoneel gerekend kunnen
worden, doch dat in artikel 37g bij de uitoefening van de controle geen
nader onderscheid meer plaats vindt. Anders gezegd: artikel 37g maakt
het mogelijk dat de controle alleen wordt uitgeoefend door één van de in
artikel 37a genoemde categorieën bewakingspersoneel, t.w. «personen
in dienst van een door Onze Minister van Justitie met de beveiliging van
een luchtvaartterrein belaste, krachtens de Wet op de Weerkorpsen (Stb.
1936, 206) toegelaten, particuliere beveiligingsorganisatie». Gaarne
vernamen deze leden hierop de reactie van de regering, waarbij zij
tevens opmerkten dat naar hun, ook in het kader van de behandeling van
wetsvoorstel 20 306, naar voren gebrachte opvatting, de uitoefening van
de controle dient te geschieden onder daadwerkelijke aanwezigheid bij
en controle op de uitvoering van «door Onze Minister van Justitie aange–
wezen politie-ambtenaren». De leden van de fractie van de V.V.D. sloten
zich bij deze vragen en opmerkingen aan. Voorzover de leden van de
C.D.A.-fractie konden nagaan is nergens in het wetsvoorstel voorzien in
daadwerkelijke aanwezigheid bij en controle op de wijze van uitvoering
door personen in dienst van een particuliere beveiligingsorganisatie, van
door de Minister van Justitie aangewezen politie-ambtenaar, zoals
bedoeld in art. 37a, lid 1 sub 62°. Dit zou, zo meenden deze leden,
kunnen duiden op een te enge opvatting over het uitvoeren van de
controle «onder verantwoordelijkheid van de overheid». Bovendien, zo
meenden deze leden, zou het de gehele, tijdens de behandeling van het
wetsvoorstel in de Tweede Kamer gevoerde, discussie over de aan de
orde zijnde doorberekening van politiekosten overbodig maken. Immers
indien er feitelijk geen sprake is van een door de politie, met behulp van
personeel van een particuliere beveiligingsorganisatie, uit te voeren
controle, kan er ook geen sprake zijn van «doorberekening van politie–
kosten». Er zou dan slechts sprake zijn van de doorberekening van de
door de overheid gemaakte kosten ter zake van het doen uitvoeren van
controlewerkzaamheden door een particuliere beveiligingsorganisatie.
Gaarne vernamen deze leden terzake de opvatting van de regering omdat
naar het deze leden voorshands lijkt, artikel 37b in de huidige voorge–
stelde vorm onvoldoende zekerheid zal bieden omtrent de aanwezigheid
bij en toezicht op de uitoefening van de controletaak van politie-ambte–
naren. Zoals boven reeds aangegeven wachtten de leden van de fractie
van D66 met grote belangstelling de antwoorden op de in deze
paragraaf geformuleerde vragen en opmerkingen af.

Bijdrage in de kosten

Met betrekking tot het opleggen van een bijdrage (bijvoorbeeld door
middel van een heffing) in de kosten van intensieve veiligheidsinspan–
ningen door de overheid aan deelnemers in activiteiten van derden,
waren de leden van de P.v.d.A.-fractie van mening dat een bijdrage van
die deelnemers in de kosten mag worden verlangd indien dergelijke
kosten als gevolg van betreffende activiteiten de pan uit (dreigen te)
rijzen, danwel in toenemende mate een redelijk en aanvaardbaar niveau
te boven (dreigen te) gaan. Zij dachten daarbij bijvoorbeeld aan activi–
teiten van derden die tot gevolg hebben dat van de overheid mag worden
verlangd dat zij - voor een veilig verloop van die activiteiten - een inten–
sieve veiligheidsinspanning levert, alsmede aan tot stand gekomen en in
stand te houden verplichtingen op basis van internationale overeen–
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komsten die een intensieve inspanningen vereisend veiligheidsniveau met
zich brengen. Uiteraard zal zo'n deelnemersbijdrage redelijk en financieel
aanvaardbaar gehouden moeten worden.

Deze leden waren van oordeel dat er met betrekking tot de deelnemers
aan de activiteiten van de burgerluchtvaart een dergelijke situatie is
ontstaan met - helaas - weinig zicht op verlichting van de bestaande en
redelijk te achten veiligheidsinspanningen. Zij achtten de in het
voorliggend wetsvoorstel vastgelegde deelnemersbijdrage in de vorm
van een heffing en de wijze van invordering alleszins redelijk en
aanvaardbaar, zoals mogelijk reeds duidelijk zal zijn geworden uit hun
opstelling tijdens de gedachtenwisseling met de betreffende bewinds–
lieden op 13 november 1990 over het inmiddels ingetrokken voorstel tot
wetswijziging 20 306. De leden van de fractie van het C.D.A. vroegen
naar de reden waarom de beveiligingsheffing niet geldt voor binnen–
landse vluchten. De leden van de fractie van D66 wilden weten welke
ambtenaar wordt bedoeld in artikel 37k, lid 4.

Invoeringsproblematiek

Niettegenstaande de instemming met het voorliggende wetsvoorstel
en kennis genomen hebbend van de uitvoerige antwoorden van de
bewindslieden op de in de Tweede Kamer met betrekking tot het
wetsvoorstel 21 947 gestelde vragen, is er bij de leden van de fractie van
de P.v.d.A. toch nog enige onduidelijkheid overgebleven en wel terzake
van de invoeringsproblematiek. Heeft nader overleg over de invoerings–
problematiek inmiddels plaatsgevonden en - zo ja - met welke instanties
en/of organisaties/bedrijven? Welke problemen zijn daarbij dan naar
voren gekomen en welke oplossingen zijn daarvoor aangedragen danwel
tot stand gekomen? Zo neen, waarom niet en welke problemen wachten
nog op een oplossing?

De voorzitter van de commissie,
Kaland

De griffier voor het verslag,
Van der Putten
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