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afsluiting van een interessante en uitdagende studieloopbaan heb ik deze masterproef geschreven. In dit 
werk ga ik dieper in op de consequenties van steeds evoluerende technologieën, in het bijzonder de 
gevolgen van vooruitstrevende opsporingstechnologieën op de fundamentele rechten van de mens. Zo is 
het conflict tussen enerzijds opsporingsmaatregelen die van de overheid uitgaan en anderzijds het recht op 
privacy en bescherming van persoonsgegevens een veelbesproken materie. Het blijkt moeilijk een 
optimaal evenwicht te vinden tussen beide kwesties. De technologie van de bodyscan die op luchthavens 
gebruikt wordt voor het controleren van passagiers zet dit probleem nogmaals goed in de verf. Wie de 
voortschrijding in techniek bestudeert per decennium, zal opvallen dat de sprongen in technische 
ontwikkeling steeds dichter op elkaar zitten, mede doordat vakgebieden in elkaar overvloeien, waardoor 
kennis uit aanpalende vakgebieden plotseling geïncorporeerd kan worden. Er lijkt soms zelfs sprake van 
een exponentiële ontwikkeling in kennis en techniek. Een bespreken van deze technologie, lijkt mij, niet 
alleen van belang voor wat betreft het verleden, maar zeker voor de toekomst. Technologieën blijven 
immers voortdurend evolueren, wat teweeg brengt dat dit probleem in de toekomst zeker niet aan gewicht 
zal moeten inleveren.  
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die zij mij geboden hebben om de studie te starten en met succes af te ronden. Daarnaast wil ik prof. Gert 
Vermeulen bedanken voor zijn bereidheid en begeleiding gedurende de twee masterjaren dat ik aan deze 
masterproef heb gewerkt.  
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Inleiding 
 
1. In de strijd tegen criminaliteit moet voortdurend gestreefd worden naar een billijk evenwicht tussen 
de bescherming van de staatsbelangen die de democratische rechtsorde verzekeren enerzijds en de 
bescherming van de rechten en persoonlijke levenssfeer van de individuele burger anderzijds. Het bepalen 
van de grens tussen opsporing en grondrechten is vaak moeilijk, maar moet niettemin steeds weer 
gebeuren. Dit streven naar een balans moet voor een stuk worden gezien tegen de achtergrond van het 18e 
eeuwste Verlichtingsdenken, waarbij het “Sociaal Contract” 1 van Rousseau sprak over een contract tussen 
overheid en burger, waarbij de burger een deel van zijn vrijheid afstaat in ruil voor veiligheid en 
bescherming die door de overheid wordt gegarandeerd. Volgens Rousseau is de enige reden waarom de 
mens zijn individuele vrijheid zou willen opgeven het feit dat zijn bezit, geluk en rechten beter kunnen 
worden beschermd door een formele overheid dan door hemzelf. Vanuit dat besef is gegroeid dat men een 
deel van zijn vrijheid wil opgeven in ruil voor bescherming van zijn rechten door een overheid. Op die 
manier wordt een wederzijds contract tot stand gebracht tussen die overheid en haar burgers. Volgens 
Rousseau’s theorie dient ten allen tijde sprake te zijn van een evenwicht, waarbij beide partijen bepaalde 
rechten en plichten tegenover elkaar hebben. De burger geeft weliswaar een deel van zijn soevereiniteit 
op, maar daartegenover staat dat de overheid de rechten van haar onderdanen dient te beschermen en te 
respecteren. Wanneer de overheid op dit vlak in gebreke blijft, is het contract verboden aangezien in dat 
geval niet langer sprake is van een evenwichtssituatie. 
 Nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen kunnen de bestaande balans tussen 
bestrijding van criminaliteit en fundamentele mensenrechten bedreigen, maar ze bieden tezelfdertijd vaak 
kansen om een nieuw evenwicht tot stand te brengen. Het bewaren van het evenwicht tussen het recht als 
waarborg voor de burger en het recht als instrument ten dienste van de overheid vereist een grote mate van 
inspanning en zorgvuldigheid van de kant van de wetgever, zowel bij het tot stand brengen van nieuwe 
wetgeving als bij het handhaven van reeds bestaande wetgeving. Onduidelijke of tekortschietende  
wetgeving, of wetgeving waarover op voorhand niet op een zorgvuldige manier is nagedacht kan dit 
evenwicht in gevaar brengen.  
 
2. Voor problemen zoals smokkel van wapens, explosieven, drugs en andere verboden middelen via 
het luchtverkeer wordt voortdurend beroep gedaan op de evoluerende technologie om een uitweg te 
bieden voor de verbetering van opsporing van deze zaken. Dit is grotendeel een reactief proces2, bij wijze 
van voorbeeld, wanneer de aandacht van terroristen in de jaren ’70 specifiek werd gericht naar het 
aanvallen van luchthavens en het luchtverkeer, begonnen de lidstaten meer en meer onderzoekstechnieken 
te gebruiken op gecentraliseerde punten in de terminals van hun luchthavens.  Het is immers niet 
gemakkelijk de voortdurende vindingrijkheid van terroristen en drugssmokkelaars een stap voor te zijn. 
Een valabele oplossing wordt gezien in de technologie van de bodyscan. Met dit toestel wordt het 
potentiële vliegtuigkapers, terroristen of drugssmokkelaars wel heel lastig gemaakt om hun illegale 
praktijken in realiteit om te zetten.  De jonge technologie, die in de volksmond naaktscanner of 
blootscanner3 wordt genoemd, bevindt zich nog in de prille jaren van haar bestaan. Slechts enkele 
Europese luchthavens hebben reeds kennis gemaakt met het nieuwe systeem, dat erin bestaat om een 

                                                
1 J.J. ROUSSEAU, Contrat Social, 1762.  
2 R. ABEYRATNE, “Full body scanners at airports—the balance between privacy and state responsibility”, 23 februari 2010, 
Springer, Journal of Transport Security (V.S.), DOI 10.1007/s12198-010-0040-5, p. 2.  
3 Daarnaast spreekt men ook wel van “Full Body Scanner”, “Whole Body Imaging” en  “Security Scan”. 
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doorkijk te maken op het lichaam van passagiers4. Daarnaast maken niet alleen luchthavens gebruik van 
dit soort toestellen, ze zijn hier en daar ook te vinden in stations5, rechtbanken6, e.d.  
 Het grote probleem met deze technologie is dat ze de potentie heeft zware inbreuken te maken op 
een aantal fundamentele grondrechten van de Europese burgers78. In dit werk wordt dan ook gezocht naar 
het beste evenwicht tussen enerzijds de bodyscan die zorgt voor opsporing van criminaliteit en veiligheid, 
en anderzijds de fundamentele mensenrechten. Daarnaast is er ook de vrees voor misbruik. Zo deed zich 
in het verleden een geval voor waarbij de heer Shah Rukh Khan beweerde dat een beveiligingsagent van 
de Londense luchthaven zijn beelden geproduceerd door een bodyscan had uitgeprint en onder zijn 
collega’s had uitgedeeld9. Dit terwijl bij inzet van de scanners de garantie werd geboden dat de beelden  
direct zouden worden verwijderd en er dus geen mogelijkheid tot afprinten was. Dit soort situaties zijn vrij 
denkbaar indien op voorhand geen rekening wordt gehouden met dergelijke mogelijkheden tot misbruik.  
 Naast de bodyscanners die zijn gericht op de veiligheid en opsporing van illegale praktijken, zijn 
er ook bodyscanners ontwikkeld in de medische wereld. Hierover zal in dit werk niet dieper worden 
ingegaan. De medische bodyscan die bestaat uit meerdere MRI en CT scans die organen in het menselijk 
lichaam onderzoeken met preventieve medische doeleinden10.  
 
3. Vandaag de dag is er bitter weinig rechtspraak en rechtsleer specifiek over dit onderwerp 
ontwikkeld, laat staan dat we over harde wetgeving kunnen spreken. Een wetgevend initiatief van Europa 
omtrent deze materie blijft tot op de dag van vandaag nog steeds uit, wat impliceert dat er op Europees 
vlak geen algemeen bindende wetgeving bestaat die groen licht geeft voor het gebruiken van 
bodyscanners in de Europese luchthavens.  Dit is te wijten aan de jeugdigheid van het systeem en de vele 
ethische vragen die we ons bij deze verregaande veiligheidsmaatregelen kunnen stellen. Bijgevolg heb ik 
bij de studie van dit onderwerp vooral gebruik gemaakt van binnenlandse en buitenlandse krantenartikels, 
binnen de grenzen van het Europese continent. Daarenboven waren er ook een aantal Europese 
Verordeningen omtrent de veiligheid van de burgervluchten waarop ik mij heb kunnen baseren, alsook de 
douanewetgeving en de  Europese wetgeving omtrent de preventie van drugssmokkel en terrorisme. 
Daarnaast heb ik ook informatie gehaald uit parlementaire voorbereidingen, debatten en internetbronnen.  
Tenslotte heeft ook Amerikaans onderzoek en gebruik van bodyscanners een nuttige bijdrage geleverd aan 
dit werk, gezien de V.S. in vergelijking met Europa op meer luchthavens toepassing heeft gemaakt van de 
technologie en derhalve meer ervaring heeft met betrekking tot deze materie11.  
 
 

                                                
4 ‘Plane passengers shocked by their x-ray scans’, The Sunday Times, 7 November 2004; “Romeinse luchthaven test 
lichaamsscanners”, De Morgen, 4 maart 2010; ‘Vaste bodyscan op Schiphol’, Algemeen Dagblad, 27 juni 2006.  
5 http://www.dft.gov.uk/pgr/security/sectionsocresearch/security/heathrowexpress/trialheathrowexpress. 
6 M. VAN DRONGEN, “Advocaten boos over proef met bodyscan, de Volkskrant, 5 september 2006.  
7 M. REUPERT, ‘Zwangere mag niet door bodyscan’, Algemeen Dagblad, 15 maart 2006; “Blootscanners op luchthaven roepen 
vragen op”, De Morgen, 22 oktober 2008; V. POP, ‘EU parliament body scanners offer virtual strip search’, Eu Observer, 10 
december 2008; S. VAN WALSUM, ‘Naaktscan schendt waardigheid burger’, De volkskrant, 29 oktober 2008; M. CHAVANNES, 
“Veiligheid boven privacy”, nrc handelsblad, 30 december 2009; “Eerste bodyscan-aanklacht”, De Telegraaf, 24 maart 2010. 
8 Debat Europees Parlement,  “Invloed van veiligheidsmaatregelen voor de luchtvaart en van body scanners voor de 
mensenrechten, de privacy, gegevensbescherming en persoonlijke waardigheid”, 21 oktober 2008.  
9 “Bollywoodster: "Security Heathrow deelt mijn naaktfoto's uit", De Morgen, 10 februari 2010.  
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Full-body_scan. 
11 T. FRANK, “10 airports install body scanners”, USA Today, 6 juni 2008;   
http://www.tsa.gov/approach/tech/imaging_technology.shtm.  
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Probleemstelling 
 
4. De gedachte dat men de mogelijkheid heeft, in zones die een bepaald niveau van beveiliging 
vereisen, een technologie te installeren waar personen als het ware virtueel worden gestript roepen een 
aantal belangrijke vragen op: In hoeverre kunnen de beveiligingsagenten, die de beelden van de scanner 
bekijken, herkennen wie in beeld is? Mogen bewakers op een luchthaven onder de kleren van passagiers 
kijken? Is dit geïnstitutionaliseerde pornografie en indien een kind onder het toestel gaat, toegelaten 
kinderpornografie? Worden de beelden bewaard? Zoja, voor hoelang? Zijn stralingen van de scanner 
schadelijk voor de volksgezondheid? En voor zwangere vrouwen? Is er een keuzerecht? Moet iedereen 
gescand worden, of enkel de verdachte personen? Ter bundeling van al deze ethische bezwaren kunnen we 
een alomvattende vraag formuleren:  
 Kan de bodyscan een meerwaarde bieden aan het beveiligingsniveau op de luchthavens en zijn er 
voldoende beschermingen ingebouwd met betrekking tot de privacy, de gezondheid en het potentiële 
misbruik dat zou kunnen worden gemaakt door beveiligingspersoneel of  derden?  
  
5. Iedere beveiligingsmaatregel, dus ook de bodyscan, moet worden onderworpen aan een evaluatie 
van de voor- en nadelen, waarbij ook het verlies van privacy en dus van individuele vrijheid moet worden 
meegewogen. Beveiligingsexpert BRUCE SCHNEIER beschrijft in zijn boek “Beyond Fear” een 
stappenschema voor deze afweging. Allereerst moet worden vastgesteld wat men probeert te beschermen. 
Vervolgens moet worden beoordeeld wat de risico’s zijn. Daarna moet worden onderzocht in hoeverre de 
maatregelen deze risico’s kunnen beperken en welke nieuwe risico’s ontstaan door de maatregelen. Tot 
slot moet worden onderzocht welke kosten of andere nadelen de maatregelen met zich mee brengen12. 
 

                                                
12 B. SCHNEIER, Beyond Fear, Thinking sensibly about security in a uncertain world, Verenigde Staten, Copernicus books, 2003, 
p. 14-15. 
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DEEL 1 - BODYSCAN 
 
6. Alvorens in te gaan op de juridische kant van de zaak is een korte introductie van het begrip 
bodyscan aan de orde. Het is nodig vooraf te weten hoe de technologie juist werkt zowel technisch, als 
praktisch gezien en waarom het is ontworpen, alsook de plus- en minpunten die worden ervaren bij 
gebruik ervan op de luchthavens.  
 



    
  
 
 

10  
 
 

 
HOOFDSTUK 1 : EEN KORTE SCHETS VAN HET BEGRIP BODYSCAN 
 
1.  Inleiding 
 
7. De relatief recentelijk ontwikkelde technologie van de bodyscan werd geïntroduceerd om 
tegemoet te komen aan een roep om meer zekerheid en veiligheid. Al jaren heeft men wereldwijd te 
kampen met terroristische aanslagen en de smokkel van verboden voorwerpen en middelen. Rechtbanken, 
stations, luchthavens en andere publiek toegankelijke plaatsen hebben de mogelijkheid om één of 
meerdere bodyscanners in te zetten bij de organisatie van hun beveiligingscontroles13 ter vervanging of 
aanvulling van de huidige technieken. Het apparaat maakt een beeld van een persoon in zijn geheel 
waarbij een doorkijk op het lichaam wordt gemaakt, die door beveiligingspersoneel wordt bekeken14. 
Concreet betekent dit dat de scan dwars door de kleding van een persoon die een bodyscan ondergaat heen 
kan kijken en een beeld van zijn lichaam wordt weergegeven. Bovendien gaan sommige scanners nog 
dieper dan door de kleding: zij kunnen in het lichaam kijken, met als voornaamste doel drugs in het 
lichaam te traceren. De bodyscanners gaan aldus van het zoeken naar wapens, explosieven en andere 
verboden voorwerpen15 die onder de kleding zijn verstopt, naar het zoeken van drugs of zelfs wapens en 
explosieven die zich in het lichaam bevinden16. Afhankelijk van wat men wil opsporen, zal men een 
andere soort scanner moeten gebruiken.  De technologie kan zowel de metaaldetector vervangen, alsook 
de normale visitaties of fouilleringen, waarbij het lichaam manueel ook van binnen gecontroleerd wordt17. 
 
2. Bodyscan in de praktijk 

 
8. Wanneer u als passagier op de luchthaven 
geconfronteerd wordt met een bodyscan verloopt 
dit proces praktisch gezien vrij eenvoudig vanuit 
het standpunt van de persoon in kwestie. 
Vooreerst gaat de betrokkene die gecontroleerd 
wordt volledig gekleed in of voor (naargelang het 
het type van scanner) de machine staan, die 
ongeveer de grootte heeft van een telefooncel. 
Vervolgens wordt daarin een driedimensionaal 
beeld van deze persoon gemaakt. Daarvoor moet 
men een aantal seconden stil (Zie afbeelding). De 
gescande beelden, die in een afgesloten ruimte 
door een beveiligingsmedewerker worden 
bekeken, zijn middelmatig tot goed van kwaliteit, 
afhankelijk van het soort scanner die wordt 

                                                
13 Cf. art. 3.8 Verordening 300/2008: “Beveiligingsonderzoek: de toepassing van technische en andere middelen die tot doel 
hebben verboden voorwerpen te identificeren en/of te detecteren”.  
14Advies College Bescherming Persoonsgegevens aan Minister van Justitie, 24 mei 2002, www.cbpweb.nl.  
15 Cf. art. 3.7 Verordening 300/2008: “Verboden voorwerpen: wapens, explosieven of andere gevaarlijke apparaten, voorwerp of 
stoffen die kunnen worden gebruikt om een wederrechtelijke daad te begaan die een gevaar wormt voor de veiligheid van de 
burgerluchtvaart.” 
16 Er moet wel op worden gewezen dat momenteel enkel Schiphol Airport, Nederland gebruikmaakt van bodyscanners die door de 
huid kunnen doordringen en zo verboden middelen kunnen traceren. Elders in Europa gebruikt men alleen scanners die enkel door 
de kleren tot op de huid kunnen doordringen.  
17 A. CAVOUKIAN, Information and Privacy Commissioner (V.S.), “Whole Body Imaging in Airport Scanners: Activate Privacy 
Filters to Achieve Security and Privacy”, maart 2009. www.privacybydesign.ca/pbdbook/PrivacybyDesignBook-ch13.pdf.  
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gebruikt, maar gelijken in ieder geval op een negatiefje van een foto18. De beveiligingstaken ziet op zijn 
beeldscherm waar de bodyscan iets gedetecteerd heeft. Indien door de scan een voorwerp op het lichaam 
wordt gevonden, wordt de passagier vervolgens op de plaats van de detectie gefouilleerd. Indien de scan 
geen voorwerp vindt, mag de betrokkene doorlopen.19 

De scanners worden al een tijdje geëvalueerd op het vlak van hun effectiviteit op een aantal 
luchthavens in de Verenigde Staten20, India, Australië, Japan en Rusland21. Voor Europa heeft Schiphol in 
Nederland de primeur gekregen22, daarnaast zijn ook de luchthavens Heathrow en Manchester23 in het 
Verenigd Koninkrijk reeds proeven gestart met het toestel. In het volgende deel zal dieper worden 
ingegaan op de vraag naar de geografische uitgestrektheid binnen Europa van de implementatie van de 
bodyscan.  
 
3. Functie 
 
3.1. Terrorismebestrijding 
 
9. Terroristen die voornemens zijn een aanslag te plegen, hebben de drang om het luchtverkeer in te 
schakelen als middel om hun doelen te bereiken. Via de luchthavens worden wapens en bommen op 
doordachte wijze meegesmokkeld in de hoop de beveiligingssystemen onopgemerkt te passeren om zo op 
het vliegtuig te geraken in de richting van hun doel.  Vooreerst moet de ernst van de terroristische dreiging 
in Europa worden begrepen. Daarbij lijkt het interessant te kijken naar de frequentie van de aanslagen die 
in het verleden werden gepleegd op de belangen van Europa, haar burgers en haar kritieke infrastructuur 
en dit via het Europese luchtverkeer, d.i. op vluchten van en naar Europese landen. Hieronder volgt een 
historisch overzicht24:  

Historiek 

- 1960 

 
• 1968, 26 december: Twee Palestijnse gewapende mannen overvallen een El Al vliegtuig tijdens de vlucht 

van Libanon naar Athene, Griekenland. Er valt één dode. 
• 1969, 18 februari: Palestijnse aanslag op een Israëlisch passagiersvliegtuig in Zürich, Zwitserland. 

 
- 1970 
 

• 1970, 22 februari: In de buurt van Zürich wordt een passagiersvliegtuig van Swissair (Vlucht 330) in de 
lucht opgeblazen door Palestijnse terroristen. Hierbij komen 38 passagiers en 9 bemanningsleden om. 

• 1973, 17 december: Aanslag met fosforgranaat, gepleegd door Fatah groep en Abu Nidal, in Pan Am 
vliegtuig (Vlucht 110) ter plaatse op het Italiaans vliegveld Leonardo Da Vinci International Airport. 
Tegelijkertijd gijzelen andere gewapende Fatah-leden de bemanningsleden en passagiers van een Duitse 
Lufthansa 737. In totaal sterven 33 mensen en raken meer dan 28 gewond. 

                                                
18 Artikel 29 Data Protection Working Party (WP29) en European Data Protection Supervisor, repliek op “The impact of the use 
of bodyscanners in the field of aviation security on human rights, privacy, personal dignity, health ad data protectionr, 11 februari 
2009 (Hierna: “WP29 en EDPS, repliek op consultatie, 11 februari 2009”). 
19 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NL),  Vr. en Antw. security scan, 12 januari 2010, www.nctb.nl. 
20 www.usatoday.com/travel/flights/2008-06-05-bodyscan_N.htm. 
21 Information and Privacy Commissioner, l.c., p. 2.  
22 Persbericht, “Schiphol krijgt bodyscan in strijd tegen drugs”, 3 maart 2004, www.regering.nl. 
23 Persbericht, “Heathrow and Manchester Airports Install Advanced Body Scanners”, 12 februari 2010, www.airport-
technology.com. 
24 http://nl.wikipedia.org/wiki/Terrorisme. 
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• 1974, 8 september: Bij een aanslag op een Amerikaans vliegtuig van TWA (Vlucht 841) komen 79 
passagiers en 9 bemanningsleden om. Het vliegtuig steeg op van Tel Aviv, Israël met als bestemming JFK 
International Airport. Na tussenlanding in Athene, Griekenland explodeert het vliegtuig en stort neer in de 
Ionische zee.  

• 1976, 27 juni: Een vliegtuig van Air France dat vanuit Tel Aviv naar Parijs onderweg is wordt door een 
groep Palestijnse en Duitse terroristen gekaapt en naar het Oeganda gevlogen. Een reddingsactie van 
Israëlische commando's levert de bevrijding van de gijzelaars op. 

 
- 1980 
 

• 1983, 15 juli: Aanslag op het vliegveld Orly in Parijs. 
• 1988, 21 december - Een Boeing 747 explodeert tijdens de Amerikaanse Pan Am-vlucht 103 en stort neer 

op het Schotse stadje Lockerbie. Daarbij komen alle 259 inzittenden en 11 mensen op de grond om het 
leven. De explosie werd veroorzaakt door een bom die verstopt was in een koffer in het bagageruim van het 
vliegtuig.  

 
- 2000 - 2010 
 

• 2001, 11 september: Terroristische aanvallen op de Twin Towers in New York en het Pentagon in de V.S. 
Bijna 3000 mensen verliezen het leven.  Hoewel het niet op het Europese grondgebied plaatsvond, heeft 
deze gebeurtenis toch grote gevolgen gehad voor de Europese Unie op het vlak van terreurdreiging.  

• 2006, 30 december: De Baskische terreurorganisatie ETA pleegt een bomaanslag bij het vliegveld van 
Madrid. 

• 2009, 25 december: Op Northwest Airlines-vlucht 253 van Amsterdam naar Detroit wordt een terroristische 
aanslag gepleegd met een pakketje PETN(80 gram) door Umar Farouk Abdulmutallab. Het pakketje moest 
tot ontploffing worden gebracht met een spuit chemicaliën. De aanslag mislukte, slechts 3 mensen inclusief 
de terrorist liepen brandwonden op. 

• Belangrijke aanslagen niet via luchtverkeer: Op 11 maart 2004 werden aanslagen gepleegd op 
forensentreinen in Madrid waarbij 191 mensen om het leven kwamen en 1400 verwond. In juli 2005 werden 
bomaanslagen gepleegd op het Londense Metro -en busverkeer. Op 7 juli stierven 52 mensen en 700 
personen  waren gewond. Op 21 juli zijn de aanslagen grotendeels mislukt, één persoon was gewond. Op 31 
juli 2006 werd een aanslag gepland op treinen in Keulen, Duitsland. De kofferbommen zijn echter niet 
ontploft.  

 
10. In de jaren ‘70 werden kapingen en bomaanslagen dé manier voor militante organisaties over de 
hele wereld om hun subversiviteit te bestendigen. De aanslagen van 11 september 2001 in New York, 11 
maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen hebben ervoor gezorgd dat terrorismebestrijding hoge 
prioriteit vormt zowel binnen de Europese Unie, als op wereldlijk vlak25. Terrorisme is een groot probleem 
voor het luchtverkeer en elke persoon die hieraan deelneemt. De terroristische dreiging is de laatste jaren 
alomtegenwoordig. Ter illustratie kan worden vermeld dat over de hele wereld 1.200 mensen stierven als 
gevolg van een terroristische aanslag in 2000, in 2008 waren dit er 16.00026. In 2008 meldden zeven 
lidstaten van de Europese Unie 515 mislukte, verijdelde of uitgevoerde terroristische aanslagen, 13 
lidstaten arresteerden in totaal 1009 individuen voor terroristische activiteiten27. De openbare veiligheid, 
dus ook de veiligheid van de reizigers, is een gewettigd punt van zorg waar men een antwoord moet 
bieden met maatregelen en extra middelen. Initiatieven tot bestrijding van terrorisme worden vaak met 

                                                
25 Terrorismebeleid Europa te consulteren op http://EuParl.net. 
26 Europees Parlement, debat “Body scanners - Operation of intelligence sevices in the context of counter-terrorism strategies”, 10 
februari 2010. 
27 Persbericht Europees Parlement, Veiligheid en defensie, “Parlementsleden twijfelen aan gebruik bodyscanners”, 28 januari 
2010, www.europarl.europa.eu/news/. 
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gemengde gevoelens ontvangen. Sommigen vrezen voor een uitholling van de rechtstaat doordat de 
evolutie van de wetenschap meer en meer mogelijkheden biedt tot controle op het doen en laten van hun 
burgers, wat een bedreiging vormt voor hun grondrechten. Anderen stellen dat de democratische 
rechtsstaat kwetsbaar is, en dat de extra maatregelen beschermd moeten worden, ook in de sfeer van 
toezicht, controle en opsporing.28 
 
11. Een actuele en geruchtmakende gebeurtenis was de mislukte aanslag op 25 december 2009 door 
de Nigeriaan Umah Farouk Abdulmatallab, die van Lagos naar Amsterdam reisde om van daar de vlucht 
253 te nemen naar Detroit29. Een apparaat dat was vastgebonden aan de man’s dij en liesgebied 
veroorzaakte op deze vlucht brand en een kleine explosie, desalniettemin slaagden passagiers en 
vliegtuigpersoneel erin het individu op tijd te overmeesteren. Hij zit momenteel nog steeds vast in de VS.  
Deze gebeurtenis confirmeerde nog maar eens dat het luchtverkeer een “key target” blijkt voor terroristen. 
Er rees grote bezorgdheid, aangezien de explosieven die hij meedroeg niet werden gedetecteerd door de 
vernuftige veiligheidssystemen op de luchthaven van Nederland. De bodyscan werd hierbij echter niet 
gebruikt. De werkwijze en de apparaten die door de terrorist werd gehanteerd, waren duidelijk 
geconstrueerd met als doel detectie door de veiligheidssystemen zo goed als onmogelijk te maken. Als 
gevolg van deze, dan wel verijdelde aanslag, werd aan de luchtvaartmaatschappijen die chartervluchten 
inleggen naar de Verenigde Staten verscherpte veiligheidsmaatregelen opgelegd. Dit alles zorgde 
wereldlijk voor veel commotie. De autoriteiten, reizende burgers en media stelden zich de vraag of de 
bestaande veiligheidsmaatregelen wel goed genoeg zijn, of dat daarentegen verder actie moet worden 
ondernomen om het de controlesystemen bij te schaven. In ieder geval is gebleken dat er zeker  lacunes 
bestaan in de huidige systemen en dat meer maatregelen moeten worden ingezet die tot meer zekerheid 
voor de reizende burger kunnen dienen. Daarnaast mag men niet uit het oog verliezen dat terroristische 
vindingen almaar vernuftiger worden30.  
 Het ‘Detroit’-plot illustreert ook dat landen op hun grondgebied rekening moeten houden met 
aanslagen en aanslagpogingen die niet gericht zijn tegen het eigen land. Dit risico speelt vooral wanneer 
een land bepaalde buitenlandse personen of objecten herbergt die sterk passen in het vijandsbeeld van 
terroristen. Het kan daarbij gaan om de luchtvaart, maar ook om bijvoorbeeld buitenlandse 
vertegenwoordigingen of buitenlandse militaire bases. De aanwezigheid van dergelijke mikpunten kan 
ertoe leiden dat landen een zogeheten “doelwitprofiel” hebben. De kans op een aanslag tegen dergelijke 
doelwitten betekent dat in de contraterrorisme-strategieën zeker ook met deze risico’s rekening moet 
worden gehouden31.  
 
12. Dit alles ging gepaard met een sterke focus van de debatten op de installatie van nieuwe 
veiligheidsapparaten zoals bodyscanners. Waar in Europa de meeste landen relatief afzijdig stonden 
tegenover deze technologie, trok deze gebeurtenis hen meer en meer over te streep. Het ene land na het 
andere kondigde aan onderzoeken te starten naar de voor- en nadelen van de technologie, met als doel het 
mogelijks aanschaffen en inzetten van de toestellen in de nabije toekomst32. De cruciale vraag die zij zich 
daarbij stellen: Zorgen bodyscanners werkelijk voor een veiliger vliegverkeer?33 
 

                                                
28 M.M. DOLMAN, Terrorisme, Europa en Strafrecht, Amsterdam, Vossiuspers UvA, 2003, p. 7 en 16-19.  
29 http://nl.wikipedia.org/wiki/Northwest_Airlines-vlucht_253. 
30 Voorstel van resolutie, “Het gebruik van  bodyscanners op Europese bodem” (toelichting), Parl. St. Senaat, 1 februari 2010, 
2396/001. 
31 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NL), Nationaal Dreigingsbeeld Terrorisme, nr. 20, 7 april 2010 (DTN20).  
32 Secretary State for Transport,  Oral Statement on the attempted terrorist attack on the US and implications for aviation and 
border security, 5 januari 2010, http://www.dft.gov.uk/press/. 
33 Debat Europees Parlement, “Body scanners - Operation of intelligence sevices in the context of counter-terrorism strategies”, 
10 februari 2010. 
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3.2. Bestrijding van drugssmokkel 
 
13. Op Schiphol Airport in Nederland zijn ook bodyscanners ingezet met als doel de bestrijding van 
drugssmokkel. Hierin kan meteen de tweede functie van de toestellen worden gezien. Het smokkelen van 
verboden middelen zoals cocaïne, LSD, XTC e.d. is een groot probleem, ook in het luchtverkeer. Binnen 
Europa wordt Nederland van sterk belang geviseerd, meer bepaald wordt XTC vanuit Nederland naar het 
buitenland gesmokkeld en cannabis en harddrugs worden vanuit het buitenland naar Nederland 
gesmokkeld34. Dit neemt uiteraard niet weg dat andere Europese lidstaten niet te kampen hebben met dit 
probleem. In Nederland werd een speciaal type bodyscanner ingezet die onder de huid tot in het lichaam 
kan dringen om daar verboden middelen te ontdekken (zie infra).  
 
3.3. Strengere aanpak 
 
14. De autoriteiten gaan ten gevolge van bovenstaande problemen alsmaar sterker optreden.  
Desalniettemin zijn er steeds opnieuw individuen of organisaties die een manier vinden om het 
veiligheidssysteem te omzeilen of te ontwijken. Daarom zijn de autoriteiten opgelegd met de verplichting 
te blijven zoeken naar efficiëntere systemen en maximalisering van de pakkans van deze praktijken. Er 
heerst alsmaar grotere vastberadenheid bij de luchtvaartsector en de nationale autoriteiten om de laatste 
lekken in de controle op de luchthavens te dichten.   
 In dit kader heeft men ook de technologie van de bodyscan ontwikkeld. De effectieve bedoeling 
van de scanners is vanzelfsprekend het opsporen en voorkomen van criminele activiteiten in het 
luchtverkeer. Meer bepaald kan men, zoals hierboven reeds uiteengezet, met de scanners zien wat mensen 
op en in hun lichaam dragen: Keramische messen, pistolen, semtex35, drugs, etc.. Bodyscanners intenderen 
een verbetering te realiseren op het vlak van detectie in vergelijking met de reeds bestaande alternatieven, 
zoals de metaaldetectoren die geen niet-metalen voorwerpen kunnen traceren en de fouillering, waarover 
reeds veel klachten zijn binnengekomen in verband met mensonterende behandeling.  

                                                
34 Persbericht, “Harde aanpak drugssmokkel”, 18 februari 2002, www.jusitie.nl. 
35 Een plastisch explosief materiaal, werd genoemd naar Semtin, een voorstad van Pardubice in oostelijk Bohemen waar het 
materiaal voor het eerst gemaakt werd. 
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HOOFDSTUK 2 : VOOR- EN NADELEN 
 
15. Ondanks de potentiële verbetering die de bodyscan zou kunnen betekenen voor de 
luchtvaartautoriteiten, kunnen een aantal plausibele bezwaren worden gehouden tegen de technologie. 
Bijgevolg heeft dit systeem zowel voor- als tegenstanders waartussen de debatten hoog oplopen. In dit 
hoofdstuk worden de voor- en nadelen op een rijtje gezet.  
 
1. Voordelen 

  
1.1. Bevordering van de veiligheid 
 
16. Binnen de sector is men van oordeel dat dergelijke technologie de toekomst is op het vlak van 
preventieve maatregelen voor de luchtvaartbeveiliging. Dit omdat zij meer garanties kan bieden voor het 
vinden van verboden voorwerpen dan de huidige metaaldetectorpoorten gecombineerd met 
steekproefsgewijze manuele fouilleringen36. Experts op het vlak van luchtvaartbeveiliging zijn van mening 
dat bodyscanners beter in staat zijn verboden voorwerpen of middelen te detecteren dan de momenteel 
benuttigde methodes37. De bodyscan maakt het eenvoudiger om verborgen zaken te ontdekken die niet 
worden gevonden met metaaldetectoren, bijvoorbeeld vloeistoffen. Ook keramische messen en pistolen 
zullen er door de bodyscanner uitgepikt worden, terwijl de metaaldetector ze niet zal herkennen als 
verdachte objecten. Het toestel is relatief accuraat bij het traceren van zowel metalen als niet-metalen 
voorwerpen. Uiteraard moet er wel op worden gewezen dat deskundigen onderstrepen dat er geen 
wondermachines bestaan en dat veiligheid enkel bekomen kan worden met een combinatie van 
maatregelen, waarbij nood aan screening en onderzoek van verdachte personen hoog op de meeste lijsten 
blijft staan. Het is geen absolute oplossing voor alle problemen, maar volgens de voorstanders wel een 
stap in de goede richting in het kader van opsporing en bescherming.  
 
1.2. Snel  
 
17. In tweede instantie zou de bodyscan ook veel tijdwinst opleveren.  Passagiers hoeven bij een 
controle door middel van een bodyscan slechts door een beveiligingspoort te lopen. Het hele proces duurt, 
bij een persoon waarbij niets verdachts wordt opgemerkt, een aantal seconden. Dit zou teweegbrengen dat 
de wachtrijen drastisch worden ingekort.   
 
1.3. Geen persoonlijk contact 
 
18. Ook het probleem dat mensen niet betast willen worden zou met de bodyscan grotendeels 
opgelost worden. Pas als een veiligheidsagent op de scan iets opvalt, wordt er gefouilleerd. Geeft het beeld 
aan dat je “clean” bent, dan komt er bij de hele controleprocedure geen enkel persoonlijk contact aan te 
pas. In dit kader moet ook de lichamelijke controle van personen die verdacht worden van het 
meesmokkelen van drugs in het lichaam worden vermeld, de grote reden tot inzet van een bodyscanner in 
Nederland (zie infra).  

                                                
36 Bulletin nr. 3-73, Vr. Senatoren en Antw.  Ministers, Parl. St. Senaat, zitting 2005-2006, http://www.senate.be/. 
37 Debat Europees Parlement, l.c., 10 februari 2010.  
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2. Nadelen 
 
2.1. inbreuk op de privacy 
 
19. Tegenstanders noemen de scan een virtuele visitatie, een inbreuk op de privacy en de menselijke 
waardigheid38. De meest intieme delen van het menselijke lichaam worden blootgesteld door de bodyscan. 
De meerderheid van de mensen zijn er niet happig op om in hun blootje gesteld te worden voor een aantal 
douanebeambten of beveiligingsagenten. Daarnaast bestaan er zorgen over potentieel misbruik van de 
gevoelige persoonsgegevens die de scanners verzamelen, denk maar aan het scenario waarbij afbeeldingen 
gemaakt door een bodyscan zouden worden bewaard met de mogelijkheid ze later op internet te 
publiceren.  
 Doorheen het hele debat en ongeacht de zijde die men daarin kiest, spreekt men over een 
zogenaamde balans tussen rechten en vrijheden enerzijds, en de waterdichtheid van veiligheidsgaranties 
anderzijds. Beide principes komen met elkaar in conflict in die zin dat daar waar maatregelen ter 
bevordering van de beveiliging worden geboden, de vrijheden en rechten van de mensen worden 
ingeperkt39. Het is immers zo dat bijna geen enkel grondrecht absolute bescherming biedt, maar zijn 
beperkingen vindt in de vrijheden van anderen of in het algemeen belang. Zo goed als steeds zijn 
juridische geldige afwijkingen mogelijk, maar dit slechts in het licht van de afweging van rechten en 
belangen40. De rechten vervat in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, zoals het recht op 
privacy, moeten echter zwaar wegen bij deze afweging aangezien zij qua normenhiërarchie hoog staan 
aangeschreven41. Op deze materie wordt dieper ingegaan in deel 2.   
 
2.2. Efficiëntie 
 
20. Een 100% waterdicht systeem bestaat niet. De angst bestaat dat de straling door materialen met 
een lage dichtheid, zoals poeder, vloeibare of dunne plastiek heen zal gaan zodat dergelijke explosieve 
substanties niet worden herkend door de bodyscan42. 
 
2.3. Schadelijkheid van de straling 
 
21. De schadelijkheid voor de gezondheid van de bodyscanners hangt af van het soort scanner die 
wordt gehanteerd. Van bepaalde soort scanners is het geweten dat zij stralingen gebruiken die mogelijks 
een negatief effect op de gezondheid zouden kunnen hebben. Er bestaat echter nogal wat onduidelijkheid 
over het feit of bodyscanners in die mate stralingen afgeven dat het menselijk lichaam daaronder kan 
lijden. Op deze materie wordt dieper ingegaan in deel 3.   
 
2.4. Kostprijs 
 
22. Nieuwe technologie brengt grote implicaties met zich mee voor wat betreft de kosten. Een 
bodyscanner kost het tienvoudige van een metaaldetector. Uitgedrukt in cijfers varieert de kostprijs tussen 

                                                
38 Persbericht Europees Parlement, S. De Ryck, ‘EP-leden bezorgd over plan om bodyscanners op EU luchthavens in te voeren’, 
23 oktober 2008, http://www.europarl.europa.eu/.  
39 W. SMIT, Terorisme op rechtvaardige oorlog: recht en onrecht in tijden van terreur, Antwerpen, Garant, 2007, p. 172.  
40 E. BREMS, S. SOTTIAUX, P. VANDEN HEEDE EN W. VANDENHOLE, “Vrijheid- en vrijheidsbeneming”, Antwerpen, Intersentia, 
2005, p. 155. 
41 X, “privacy versus veiligheid”, NJB, 11 februari 1994, p. 209.  
42 Persbericht Europees Parlement, Veiligheid en defensie, “Parlementsleden twijfelen aan gebruik bodyscanners”, 28 januari 
2010, http://www.europarl.europa.eu/news. 
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de 100.000 en 250.000 EUR per toestel43. Uit economische overwegingen kan dit aldus wat negatieve 
consequenties meebrengen op het budget van de luchthavenbedrijven.  
 De vraag rijst dan ook wie deze kosten zal moeten dragen. Op dit vlak kunnen verschillen 
optreden tussen landen onderling. In sommige landen komt het grote deel van de kosten met betrekking tot 
beveiligings- en opsporingsmateriaal bij de passagiers te liggen, in andere landen is de overheid de 
voornaamste geldschieter. De vervoerscommissie van het Europees parlement heeft in mei 2010 een 
voorstel ingediend omtrent deze materie. Zij wil dat de nationale regeringen opdraaien voor de kosten van 
het opleggen van maatregelen die strenger zijn dan de normen en methoden vastgesteld in de Europese 
wetgeving. Van basismaatregelen die wel al onder de bestaande EU-regels vallen, mogen regeringen vrij 
blijven beslissen hoe de kosten gedeeld worden. Onder de bestaande regels vallen de metaal- en 
explosievendetectoren, snuffelhonden, fouillering en vloeibare screeners. Bodyscanners daarentegen 
worden niet tot de gemeenschappelijke EU-luchtvaartveiligheidsmethoden gerekend en zouden dus, indien 
nationaal ingezet, door de betrokken lidstaat zelf moeten worden betaald. Totdat de voorstellen erdoor 
komen kunnen lidstaten vrij bepalen, wie voor de kosten van luchthavenbeveiliging opdraait. In de meeste 
gevallen schuiven luchthavenautoriteiten de kosten door naar luchtvaartmaatschappijen, die er op hun 
beurt de passagiers voor laten betalen. Velen zijn daarom tegen een richtlijn, die overheidsfinanciering 
van veiligheidskosten zou opleggen. Maar de Europarlementsleden zijn vastbesloten om hun wil door te 
zetten44. 
 
3. Een positieve kijk op veiligheidsmaatregelen 

 
23. Technologiebedrijf Unisys heeft in zijn Security Index45 een onderzoek ingesteld naar de 
belevenis van burgers bij de inzet van extra elektronische veiligheidsmaatregelen. Uit dit onderzoek kwam 
naar boven dat ondanks de vele bezwaren omtrent de bodyscan op vliegvelden en de schending van 
privacy, burgers over het algemeen geen problemen hebben om wat op te geven in ruil voor veiligheid. In 
Nederland geeft 96% van de burgers aan dat zij hun privacy graag opgeven in ruil voor een veilige vlucht 
en 81% van alle ondervraagden heeft ook geen moeite met een bodyscan. In het Verenigd Koninkrijk is 
90% van de ondervraagden akkoord met het ondergaan van een bodyscan ter garantie van een veilige 
vlucht. In België is 90% van de vliegtuigpassagiers bereid om een deel van hun privacy prijs te geven ten 
voordele van persoonlijke veiligheid, 66% gaat akkoord met een bodyscan.  
 De resultaten van dit onderzoek illustreren dat, ondanks de sterke tegenstand tegen de technologie, 
burgers toch blijken te opteren voor veiligheid in situaties waar de mogelijkheid bestaat dat terroristen 
ongezien hun weg kunnen gaan.  
 

                                                
43 Europees Parlement, debat, l.c., 10 februari 2010. 
44 http://www.europarl.europa.eu/news/. 
45 Unisys Security index, http://www.unisyssecurityindex.com/. 
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HOOFDSTUK 3: SOORTEN 
 
24. De term “bodyscan” wordt gebruikt als overkoepelende benaming voor een variëteit aan soorten 
scanners. Elk van hen heeft tot doel om na te gaan of mensen iets onder hun kleding verbergen, ongeacht 
uit welke stof het voorwerp is samengesteld. Een groot probleem hierbij is wanneer het meegesmokkelde 
voorwerp uit een stof met een geringe dichtheid bestaat merkt de scanner het niet op. Dit wil zeggen dat 
de bodyscan er enkel stoffen zoals metaal, dik plastiek en zware was uitpikt, maar dun plastiek, poeder en 
vloeistof blijven voor de scanner onzichtbaar46. Het blijkt vermeldenswaardig dat elke technologie 
onderhevig is aan de evolutie van intelligentie en wetenschap. Ook bodyscanners blijven voortdurend 
evolueren waarbij men zich een weg baant naar een compromis tussen de veiligheid en de risico’s, waarbij 
het uiteraard de bedoeling is de risico’s in de mate van het mogelijke weg te werken. Er is reeds een groot 
verschil tussen de toestellen ontwikkeld bij hun eerste introductie op de luchthavens en de toestellen die 
neem nu 5 jaar later op de markt werden gebracht.  
 Hieronder volgt een onderverdeling van de verschillende soorten bodyscanners die zijn 
ontwikkeld. Dit vrij technisch gedeelte is in eerste instantie van belang voor de schadelijkheid van de door 
de bodyscan gebuikte stralingen op de gezondheid van de burgers. In tweede instantie wordt vaak ook een 
andere soort scanner gebruikt in functie van wat men wil opsporen. Tenslotte is dit onderdeel belangrijk, 
omdat bepaalde scanners werden ontwikkeld om dit concept op het vlak van het recht op privacy een stuk 
aannemelijker te maken.   
 
1.  Soorten volgens de gebruikte straling 
  
1.1. Millimeter wave scanner 

 
25. Een eerste type is de millimeter wave scanner. Dit is de soort bodyscanner die men het frequentst 
kan aantreffen op luchthavens als controlemaatregel. Ter illustratie was dit type in zijn beginjaren in 
gebruik op 19 Amerikaanse luchthavens. De scanner is ontwikkeld door het Pacific Northwest National 
Laboratory te Washington47. Dit Amerikaans labo houdt zich onder andere bezig met onderzoek naar het 
voorkomen en counteren van terrorisme en de profilering van massavernietigingswapens48.  
 De technische werking van dit toestel werd 
beschreven door Professor Dr. PAUL PLANKEN, 
gespecialiseerd in terahertz-microscopi:  
 
“De millimeter wave scanner gebruikt 
elektromagnetische straling om de contouren van 
het lichaam zichtbaar te maken. De frequentie van 
deze straling zit tussen de frequentie van zichtbaar 
licht en de frequentie van radiogolven in. De golven 
gaan makkelijk door kleren heen, maar weerkaatsen 
op de mensenhuid. Voorwerpen zoals messen en 
explosieven reflecteren de golven en worden 

                                                
46 Ben Wallace, Brits Parlementslid met ervaring in de beveiligingssector. Hij baseert zich op testen die Qinetic, een firma die zelf 
scanners ontwikkeld, uitgevoerd heeft.  
47 Meer bepaald door Doug McMakin, Mark Goodwin, Tom Hall, David Martin, Gary Morgan, James Prince, Ron Severtsen, 
Dave Sheen, Meg Soldat en Erik Stenehje. 
48 http://www.pnl.gov/missions/prevent.asp.  
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daardoor zichtbaar in de scanner.”49 Het beeld dat wordt geproduceerd toont holografische zwart-witte 
silhouetten. De figuur hiernaast toont concreet welk beeld men te zien krijgt van dit type scanner, een 
driedimensionaal beeld van het lichaam. 
 
26. Wanneer de scanner dus stuit op iets wat een andere textuur heeft dan menselijke huid, gaat er een 
spreekwoordelijke alarmbel rinkelen. Een eerste minpunt van de millimeter wave is dat ze materialen van 
lage densiteit, zoals poeder niet kan oppakken omdat de stralen niet door het lichaam heengaan. Een 
tweede minpunt is dat de gemaakte beelden automatisch gedetailleerd zijn, wat meer bezorgdheid doet 
rijzen naar de eerbiediging van de privacy.  
 Er bestaan twee soorten millimeter wave scanners, de actieve en de passieve. Actieve millimeter 
wave technologie bestraalt een passagier met radiofrequentie golven. De passieve millimeter wave scanner 
of de T-Ray scanner50 is een scanner die gebruikmaakt van terahertz stralingen die ongeveer tussen 
infrarood en microfolfstralingen op het elektromagnetisch spectrum liggen51. Volgens PROFESSOR PAUL 
PLANKEN zijn dit machines die gebruik maken van laagfrequent terahertz licht. Op Schiphol staat ook zo'n 
machine en her en der in de wereld staan er nog een paar. Zowel bij de actieve, als bij de passieve scanner 
gaat het om niet-ioniserend licht, dit in tegenstelling tot het tweede type van scanner die hieronder wordt 
besproken. Het verschil tussen ioniserende en niet-ioniserende straling is belangrijk met betrekking tot de 
schadelijkheid voor de gezondheid (zie infra). 
 
1.2. Backscatter X-ray 
 
27. In tweede instantie werd de Backscatter X-ray of röntgenscanner ontwikkeld, een röntgenapparaat 
die weerkaatsing van elektromagnetische stralen opvangt.  In tegenstelling tot andere soorten van 
bodyscanners, heeft dit type wel de capaciteit om via röntgenstraling door de huid door te dringen en in 
het lichaam te kijken om zo ingeslikte drugs of andere verboden voorwerpen te ontdekken. Zo’n scanner 
wordt echter enkel gebruikt in Nederland. Andere backscatter-machines die ingezet worden in de EU 
hebben van deze mogelijkheid niet gebruikgemaakt en kunnen enkel een kijkje onder de kleding nemen.  
 

Bij dit type scanner is de resolutie of kwaliteit van de 
genomen  tweedimensionale beelden vrij hoog, maar het 
beeld dat tevoorschijn komt lijkt eerder op getekende 
krijtlijnen dan op een naakt lichaam. Een gezicht wordt 
hierop niet herkend. De bezorgdheid met betrekking tot 
inmenging in de privacy is bij dit type van bodyscanners 
dus minder hoog dan bij de millimeter wave types. 
Daarentegen is de bezorgdheid omtrent omtrent de 
gezondheid hoger, omdat gebruik wordt gemaakt van 
röntgenstraling (Zie infra). 

 
Sommige toestellen van dit type hebben de mogelijkheid om door 30 cm vast staal te penetreren. Als 
dusdanig, is de technologie in gebruik om containers en vrachtwagens sneller te doorzoeken dan wanneer 
men een fysiek onderzoek zou uitvoeren. Onder andere op de luchthaven van Schiphol in Nederland bij de 
aankomstpier is dergelijke scanner geplaatst zodat aangehouden verdachten niet eerst naar het 
detentiecentrum hoeven vervoerd te worden, maar onmiddellijk kunnen worden gescand52. 
 

                                                
49 Professor P. Planken (Faculteit natuurwetenschappen, Technische Universiteit Delft), Expert in terahertz-microscopie.  
50 Vr. en Antw., “Eu aviation security and passager screening technologies”, Brussel, 10 februari 2010, MEMO/10/34, Q3.  
51 WP29 en EDPS, repliek op consultatie, 11 februari 2009.   
52 Nationale Onbudsman (NL), Rapport 2006-230, 27 juni 2006, http://www.ombudsman.nl/.  
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28. Ook al zijn beide types in staat om verboden voorwerpen te detecteren, heerst er een tendens 
waarbij de millimeter wave scanner wordt verkozen boven de röntgenscanner voor plaatsing op de 
luchthavens. De belangrijkste redenen hiervoor zijn enerzijds te vinden in het feit dat radiostralingen 
verkozen worden boven röntgenstralingen vanwege de schadelijkheid en anderzijds dat de millimeter 
wave types sneller persoonsgegevens verwerken53.  
 
2. Andere soorten 
 
2.1. Automatische bodyscan 
 
29. Dit is een soort bodyscan waarbij de beelden van de personen die door de bodyscan worden 
gescand niet worden bekeken door een beveiligingsagent. De bodyscan wordt daarentegen volledig 
uitgevoerd door de computer. Wanneer de computer alarm slaat, zal de menselijke kant ingrijpen. Op die 
manier kunnen verboden voorwerpen, zoals wapens en drugs, worden ontdekt zonder dat er nog iemand 
“meegluurt”54 . 
 
2.2. Mobiele bodyscan 
 
30. Concreet omvat dit de ontwikkeling van een mobiele wapendetector die bij burgers door de 
kleding heen wapens opspoort. De scanner kan bij grote evenementen worden ingezet en bij in- en 
uitgangen van openbaar vervoer en winkelcentra. Verder denkt men aan het combineren van 
cameratoezicht met sniffer-sensoren, die luchtmonsters van verdachte personen op sporen van explosieven 
analyseren. Als reactie op deze plannen rijst veel kritiek van bepaalde politieke hoofden waarbij zij 
aanhalen dat de vrees bestaat voor de geleidelijke evolutie naar een politiestaat waarbij burgers 
voortdurend als potentiële crimineel worden behandeld. In Schiphol deed men in het verleden testen met 
een mobiele scanner (zie infra).  
 Er kunnen echter ook een aantal voordelen worden gezien in mobiele opsporingsapparaten. De 
bedreiging die door terrorisme en criminaliteit wordt gevormd, evolueert met de tijd en wordt in steeds 
grotere mate mobiel. De veiligheidsdiensten moeten derhalve over mobiele oplossingen kunnen 
beschikken, omdat deze makkelijk kunnen worden verplaatst naar plekken waar zij op dat moment het 
meest nodig zijn, wat de kosteneffectiviteit verhoogt. Voorts kunnen draagbare en mobiele oplossingen 
nieuwe operationele benaderingswijzen mogelijk maken55.  

                                                
53 Information and Privacy Commissioner,  l.c., p. 3.  
54 Vraag nr. 103 van de heer volksvertegenwoordiger Peter Logghe, Parl. St. Kamer, 25 januari 2010, DO 2009201012108.  
55Europese Commissie, Groenboek over opsporingstechonologieën bij de werkzaamheden van wetshandhavings-, douane- en 
andere veiligheidsdiensten, COM (2006), 474 (Hierna “Groenboek Opsporingstechonologieën”). 
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DEEL 2 - OPKOMST EN EVOLUTIE IN EUROPA 
 
31. Welke landen in ons Europees continent zijn reeds bekend met het systeem van de Bodyscan en met 
welke redenen hebben zij dit systeem ingevoerd? Zitten er lacunes in hun reeds bestaande 
controlemiddelen? Bij het bespreken van de bodyscan-technologie heb ik mij geografisch beperkt tot de 
Europese Unie, meer bepaald Nederland, het Verenigd Koninkrijk en België. Het zou van weinig belang 
de evolutie en wetgeving binnen elke Europese lidstaat te gaan bespreken, wanneer enkel Nederland en 
het Verenigd Koninkrijk toepassing gemaakt hebben van de apparatuur.  
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HOOFDSTUK 1 : INLEIDING  
 
32.    Het overgrote deel van de Europese Lidstaten hebben zich bij de publieke aankondiging van de 
technologie gedurende lange tijd in afwachtende positie bevonden tegenover de bodyscan, dit omwille van 
de hierboven besproken problemen in verband met o.a. de privacy en de volksgezondheid. Toch hebben 
een aantal andere landen zich snel laten verleiden door de technologie. Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk waren de eersten in Europa die bodyscanners op hun luchthavens installeerden. Daartegenover 
bleven de andere landen zich een hele tijd op de achtergrond gedragen.  
            Belangrijk is wel dat er momenteel nog geen Europese wettelijke basis bestaat voor het al dan niet 
verplicht invoeren van de bodyscan. Men heeft echter wel rekening gehouden met de snel evoluerende 
technologie en Europa bepaalde dan ook dat het mogelijk moet zijn om nieuwe technologieën en 
processen in de praktijk te testen, mits dergelijke tests het algemene beveiligingsniveau van de luchtvaart 
niet in het gedrang brengen56. De lidstaten mogen dus toestemming verlenen voor andere technische 
methoden of processen voor beveiligingsonderzoeken dan in de wetgeving opgenomen, voor zover het de 
bedoeling is ze te evalueren en ze geen negatieve invloed hebben op het algemene beveiligingsniveau57.  
(Zie infra).  Daarnaast is het mogelijk strengere maatregelen, die niet in de Europese Verordening zijn 
vermeld, in te zetten bij wijze van aanvullende maatregel. Van beide mogelijkheden hebben een aantal 
landen gebruik gemaakt. De aanleiding hiervoor en de wijze waarop wordt in dit deel besproken.  
 
 
 
 

                                                
56 Europese Verordening nr. 65/2006 van de Commissie van 16 januari 2006 houdende wijziging van Verordening nr. 622/2003 
tot vaststelling van maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de 
beveiliging van de luchtvaart (Hierna “Verordening 65/2006”). 
57 Art. 1.1 Verordening 65/2006. 
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HOOFDSTUK 2: NEDERLAND  
 
1. Problemen in Nederland 
 
33. Terrorismebestrijding is één van de belangrijkste doelstellingen van het veiligheidsbeleid van de 
autoriteiten van Nederland. De meest zwaarwegende dreiging tegen de belangen van Nederland wordt 
gevormd door jihadistische netwerken en organisaties buiten Nederland. Met name het voortbestaan van 
de terroristische infrastructuur in Pakistan en Afghanistan vormt een ernstige bedreiging voor Westerse en 
daarmee ook Nederlandse belangen58. De IND, Koninklijke Marechaussee, Buitenlandse Zaken en de 
Douane werken aan de bestrijding van terrorisme, door te voorkomen dat terroristen Nederland binnen 
komen59.  
 
34. Sinds 2001 heeft Nederland naast de terrorismeproblemen ook te kampen met een opwaartse groei 
van smokkel van drugs door koeriers via alle uitwegen van het land. Zo zijn onder meer de luchthaven 
Schiphol en de haven van Rotterdam een broeihaard voor drugssmokkelaars.  Vele reacties zijn hierop 
gekomen van de autoriteiten met plannen om dit probleem te helpen bestrijden60. Aangezien Schiphol zich 
ontpopte tot het grootste probleem, werd in 2002  door het Kabinet het plan van de aanpak drugssmokkel 
Schiphol61 opgesteld. Het Kabinet heeft dit plan gemaakt omdat het de strijd tegen de smokkel van drugs 
naar Nederland wil intensiveren en een eind wil maken aan de inbreuk op de rechtsorde waarvan sprake is 
door de grootscheepse illegale en te vaak onbestrafte import. Ook wil men de verloedering die 
rechtstreeks samenhangt met de smokkelactiviteiten zowel op de luchthavens als in de vliegtuigen zoveel 
mogelijk verminderen. De gekozen aanpak bevat noodzakelijkerwijs innovatieve en unieke elementen62. 
Zo wordt er op Schiphol strenger gecontroleerd,  zijn het Openbaar Ministerie en het aantal 
rechters uitgebreid en zijn er meer lege cellen beschikbaar voor drugssmokkelaars. Door meer en 
intensiever te controleren op Schiphol, wordt de kans veel groter dat smokkelaars gepakt worden en zo 
maakt men de luchthaven Schiphol onaantrekkelijk voor criminele organisaties63.  
 Nederland maakte in Europa allereerst kennis met de technologie van de bodyscan. In het aller 
begin ging het om een bodyscan van het type dat gemaakt is om een blik onder de huid te werpen en zo 
ingeslikte drugs op te sporen. Dit is opmerkelijk aangezien elders in Europa de bodyscan steeds werd en 
wordt ingezet ter bestrijding van terrorisme en de inzet van de technologie voor de opsporing van 
drugssmokkel nergens anders bekend is. De opsporing van drugs was initieel in Nederland dan ook de 
grootste reden tot inzet van deze scanner. Om die reden gaan we in dit hoofdstuk ook in op de 
Nederlandse drugsbestrijding, naast de terrorismebestrijding, die daarom zeker niet aan belang moet 
inleveren.  Wat later heeft werd ook hier gekozen voor de inzet van scanners voor de detectie van wapens 
e.d. onder de kledij.  
 

                                                
58Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, Kwartaalrapportage Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland, 6 april 2009, 
www.nctb.nl (DTN16). 
59 Terrorismebeleid te consulteren via http://www.nctb.nl/. 
60 Persbericht Ministerie van Jusitie, “Harde aanpak drugssmokkel”, 18 januari 2002, http://www.justitie.nl.  
61 Plan van de aanpak drugssmokkel Schiphol, 18 januari 2002, http://www.justitie.nl (Hierna: “Plan aanpak drugssmokkel”) 
62 Beraadslaging eerste kamer, Noodwetten drugskoeriers, 5 maart 2002 EK 21, 21-1092. 
63 Bestrijding van drugssmokkel te consulteren via http://www.justitie.nl/. 
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2. Aanpak problemen  
 
2.1. Terrorisme: Security Scan in 2006 
 
35. In Nederland worden millimeter wave scanners gebruikt die “security scanners”64  worden 
genoemd en specifiek tot doel hebben terroristen op de sporen. Dit toestel scant alleen de buitenkant van 
het lichaam en maakt dus geen gebruik van röntgenstraling, zoals de scanners op Schiphol die verder 
worden besproken. De Nederlandse overheid en Amsterdam Airport Schiphol werken graag mee aan een 
verbetering van de controles die bijdragen tot de veiligheid. Daarom is men daar in 2006 gestart met het 
testen van deze scanner. Tijdens de evaluatieperiode zijn een aantal zorgvuldigheidseisen bij gebruik van 
de toestellen ingebouwd om de privacy zo optimaal mogelijk te beschermen (zie infra). Uit de testen is 
gebleken dat gezien de vernieuwde methodieken die terroristen gebruiken, de security scan een positieve 
bijdrage kan leveren aan het proces tot verbetering van de beveiliging van luchthavens65. Het ministerie 
van Justitie, dat in Nederland verantwoordelijk is voor de beveiliging van de burgerluchtvaart, heeft na 
goedkeuring door Europa aan Amsterdam Airport Schiphol toestemming gegeven om dit soort scanner te 
gebruiken. De security scan is aldus een door de overheid toegestane controlemethode.66 
 
36. Op Schiphol werden op verschillende locaties bodyscanners ter evaluatie ingezet voor zowel 
beveiligingscontroles als douanecontroles. Tijdens de proefperiode hadden de passagiers de keuze tussen 
een normale controle of een controle met gebruik van de security scan67.  Ten gevolge van de gebeurtenis 
in december 2009 heeft de Nederlandse Minister van Justitie besloten om deze apparatuur eveneens op 
proef in te zetten ten behoeve van de vluchten naar de Verenigde Staten. Er wordt immers ingeschat dat 
daar sprake is van de hoogste actuele dreiging68.  
 Voor alle bodyscans operationeel op de luchthaven Schiphol gelden een aantal nationale 
bepalingen en voorwaarden. De veiligheidscontrole van de passagier omvat, ingevolge de Wet Luchtvaart,  
een onderzoek met behulp van daartoe bestemde detectieapparatuur. Eveneens op grond van deze wet is 
de exploitant van een luchtvaartterrein gehouden een plan op te stellen dat onder meer maatregelen en 
procedures betreffende de beveiliging omvat69. Voordat gestart werd met het gebruik van de 
bodyscanners, zijn alle details hieromtrent in het plan opgenomen. Het gebruik van de bodyscanners op 
Schiphol moet gebeuren mits inachtneming van een aantal regels die misbruik en bescherming van de 
privacy voor een stuk ogen te bescherming (zie infra). Daarnaast gelden de volgende algemene 
voorwaarden voor het gebruik: 

• De apparatuur moet in vergelijking van de reguliere controle tenminste tot een gelijkwaardig 
beveiligingsniveau komen; 

• De apparatuur mag geen nadelige effecten hebben op de volksgezondheid; 
• Maximale bescherming van de privacy70. 

 
2.2. Drugssmokkel: 100% Controles 
 
37. In 2001 kreeg Nederland te maken met een explosieve groei van smokkel van cocaïne door 
koeriers via Schiphol. Daarom heeft het kabinet een “plan van aanpak drugssmokkel Schiphol”71 

                                                
64 Ter informatie: de scanner die op Schiphol wordt gebuikt is de “Provision security scanner”, van L3 Communications, www.l-
3com.com/sds.  
65 Nationaal Coördinator Terorismebestrijding, Vr. en Antw. bodyscan, 12 januari 2010.  
66 Ibid.  
67 Brief minister van jusitie tiende voortgangsrapportage, Parl. St. Tweede Kamer 2008-2009, 29754, nr. 162.  
68 Verslag van een algemeen overleg, Parl. St. Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 9 maart 2010, 29 754, nr. 185, p. 16.  
69 Art. 37f Wet van 15 januari 1958, houdende nieuwe regelen omtrent de luchtvaart (Hierna “Wet Luchtvaart”).  
70 Brief Minister van Jusitie, Den Haag, Parl. St. Eerste kamer, vergaderjaar 2008-2009, 13 januari 2003, 23 490, EL.  
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opgesteld voor de aanpak van deze smokkel. Uitgangspunt daarbij is het treffen van maatregelen om de 
bestrijding van drugssmokkel via Schiphol optimaal te bestrijden. Daarvoor is een structureel hoog 
controle- en opsporingsniveau nodig, en voortdurende maximale inspanning om de drugskoeriers op te 
sporen, te berechten en tenuitvoerlegging van hun straf. Dit geldt zowel voor de koeriers die de drugs 
proberen binnen te smokkelen, als voor de organisaties die zorgen voor het transport ervan72. 

In het kader van de intensivering van de bestrijding van drugssmokkel door de lucht is de 
Nederlandse overheid in december 2003 op de luchthaven Schiphol in Amsterdam gestart met intensievere 
controles, de zogenaamde 100% controles73. Sinds dan zijn de “100-procentscontroles74” het lot van vele 
passagiers die in luchthaven Schiphol arriveren met vluchten uit de Nederlandse Antillen, Aruba 
Suriname75, Venezuela76 en later ook uit Midden- en Zuid-Amerikaanse landen. Deze controles worden 
uitgevoerd in het kader van het Handhavingsarrangement, afgesproken tussen de drie betrokken 
ministeries: het Ministerie van Justitie (Openbaar Ministerie te Haarlem), het Ministerie van Financiën 
(Belastingdienst/Douane West) en het Ministerie van Defensie (Koninklijke Marechaussee (hierna 
“KMar”) District Schiphol). In dat arrangement zijn de verschillende diensten die bij de controles 
betrokken zijn, beschreven en zijn afspraken vastgelegd over onder andere overdrachtsmomenten en 
sturing bij de controles77. Het doel van deze controles is het opsporen van drugssmokkelaars. Bij een 
100% controle worden alle passagiers, bemanning en bagage alsmede de vracht en het vliegtuig zelf 
grondig gecontroleerd op de aanwezigheid van drugs door de ambtenaren van de Douane78. Concreet 
houden deze intensieve controles de volgende aspecten in: inzet speurhond, selectie-interview met een 
toetsing aan “slikkercriteria”79 , kledingvisitatie (fouillering), handbagage door de X-ray, visueel 
onderzoek handbagage en lijfsvisitatie (met ontkleding)80. Indien één van deze controlemiddelen een 
aanwijzing oplevert dat een persoon drugs bij zich heeft, wordt hij als verdachte van drugssmokkel 
aangemerkt.  
 

KLEDING- EN LIJFSVISITATIES 
 
38. Ingeval van aanhouding wegens verdenking van de smokkel van verboden middelen en indien 
alles verloopt volgens de normale procedure, wordt de betrokkene na zijn aanhouding door de Douane 
overgedragen aan de KMar en vervolgens overgebracht naar het Detentiecentrum Schiphol-Oost, een 
proces dat op zichzelf circa 30 tot 45 minuten inneemt. Personen die verdacht worden van het meevoeren 
van drugs in het lichaam (“slikkers” of “duwers”81),  kunnen dan een onderzoek aan het lichaam 
verwachten en kunnen uitsluitend hun onschuld bewijzen door driemaal “schoon te produceren”. Dit 

                                                
71 Plan aanpak drugssmokkel.  
72 Ibid., p. 3.  
73 Nationale Ombudsman (NL) , Rapport 2006/230: “100% controles op Schiphol: Over bolletjesslikkers en onschuldige 
slikverdachten, 27 juni 2006, p. 2.  
74Alle passagiers, de bemanning, de bagage en het vliegtuig worden hierbij intensief gecontroleerd op de aanwezigheid van 
cocaïne of andere drugs. Het doel van deze 100 procentscontroles die steekproefsgewijs worden uitgevoerd, is het opsporen van 
drugssmokkelaars. 
75 Nationale Ombudsman (NL), “Onderzoek uit eigen beweging naar de gang van zaken rond de plaatsing van een scanapparaat 
ten behoeve van de 100% controles op de luchthaven Schiphol”, 29 mei 2007, p. 3.  
76 Sinds april 2004.  
77 Nationale Ombudsman (NL), “Onderzoek uit eigen beweging (artikel 9:26 van de Algemene wet bestuursrecht) naar de 
uitvoering van de zogenoemde 100% controles op de luchthaven Schiphol en naar de behandeling van personen die als resultaat 
van zo’n controle als verdachte van drugssmokkel worden aangehouden”, 12 mei 2005, p. 3.  
78 Ibid. 
79 Aan de hand 21 criteria bepaalt de Douane of de betrokkene kan worden aangemerkt als iemand die drugs in het lichaam zou 
kunnen hebben verborgen.  
80 Nationale Ombudsman Ned., l.c., 12 mei 2005, p. 14-15 
81 Onder “slikker” wordt verstaan een persoon die drugsbolletjes heeft ingeslikt en in zijn maagdarmkanaal meevoert. Een 
“duwer” heeft drugs verborgen in één of meerdere natuurlijke openingen of holten van zijn lichaam.  
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proces neemt al snel 2 à 3 dagen in beslag82. Een onderzoek aan het lichaam impliceert dat de persoon in 
kwestie zal moeten bukken teneinde de openingen van het onderlichaam uitwendig te laten bekijken.  
 In het kader van opsporing kan de officier van justitie op grond van het Nederlands Wetboek van 
Strafvordering in bepaalde gevallen bepalen dat de verdachte in zijn lichaam wordt onderzocht83. De 
Opiumwet geeft opsporingsambtenaren de bevoegdheid om personen die worden verdacht van een bij die 
wet als misdrijf strafbaar gesteld feit, aan hun kleding te onderzoeken84. De Douane baseert zowel de 
bevoegdheid een passagier aan de kleding te onderzoeken, als de bevoegdheid tot lijfsvisitatie op de 
Douanewet85. Rekening houdend met de verdragsrechtelijke en grondwettelijke bepalingen ter 
bescherming van de grondrechten van de burgers, spelen voorts verschillende vereisten van behoorlijkheid 
zoals het evenredigheidsvereiste een rol bij de inzet van een controle en opsporingsbevoegdheden86.  
 
39. Over de behandeling in het kader van deze controles kwamen echter veel klachten binnen87. De 
rechtbank in Haarlem oordeelde in een aantal zaken dat het ging om een zeer vernederende behandeling 
en een onterecht ondergane vrijheidsbeneming op grond van art. 89 en 90 van het Wetboek van 
Strafvordering88. Slachtoffers voelden zich onheus behandeld, gecriminaliseerd of gediscrimineerd.  
 De Nationale Ombudsman van Nederland overwoog in een rapport hieromtrent dat eenieder 
ingevolge de Grondwet en het EVRM recht heeft op onaantastbaarheid van het lichaam, behalve wanneer 
daaraan in of op basis van de wet beperkingen zijn gesteld89. In het wetboek van Strafvordering is bepaald 
dat het uitwendig schouwen van holten en openingen van het onderlichaam een onderzoek is in het 
lichaam. Zo'n onderzoek mag slechts onder strenge voorwaarden worden uitgevoerd: er moet sprake zijn 
van een verdachte van een strafbaar feit ten aanzien van wie ernstige bezwaren bestaan, er moet opdracht 
worden gegeven door de officier van justitie en het onderzoek moet worden uitgevoerd door een arts.90 In 
het rapport van de Nationale Ombudsman van 2006 werd veel kritiek geuit op de behandeling van 
reizigers die onschuldig blijken te zijn aan het slikken van drugsbolletjes91. Dit rapport kwam er naar 
aanleiding van de vele klachten van individuele reizigers en advocaten die de Nederlandse Ombudsman 
moest verwerken, waarbij werd verzocht om aandacht te geven voor een aantal specifieke knelpunten: De 
tijdsduur van de controles, toepassing lijfsvisitatie, onterechte verdenking van drugssmokkel, bejegening, 
dienstbetoon, informatieverstrekking en ten slotte de behandeling van de aangehoudenen in 
Detentiecentrum Schiphol Oost. De grootste graten werden gevonden in de toepassing van de lijfsvisitatie, 
de onterechte verdenking van drugssmokkel en de behandeling van de verdachte personen.  
 
De Hoge Raad stelde uiteindelijk in een arrest van 29 mei 2007 dat het uitvoeren van dergelijke 
lijfsvisitaties door de Douane op Schiphol onwettig zijn92.  
 

X-RAY SCANNER IN 2004 
 
40. Om aan de bezwaren van de lange tijd van hechtenis en een vernederend onderzoek aan het 
lichaam tegemoet te komen, werd door het Ministerie van Justitie op 21 juni 2004 bodyscanners geplaatst 

                                                
82 Nationale Ombudsman (NL), l.c. 29 mei 2007, p. 3.  
83 Art. 56, tweede lid Wetboek Strafvordering. 
84 Art. 9 Opiumwet.  
85 Art. 17 Douanewet 
86 Cf. o.a. art. 8 EVRM 
87 Van december 2003 tot juni 2005 werden ruim 600.000 passagiers gecontroleerd. In totaal zijn hier 100 klachten over 
binnengekomen. 
88 Rb. Haarlem 4 april 2005, 04/1144; 5 juni 2003, 03/204; 10 augustus 2005, 05/33, http://www.rechtspraak.nl/  
89 Nationale Ombudsman (NL), Rapport 2006/001, 4 januari 2006.  
90 Nationale Ombudsman (NL), l.c.,12 mei 2005, p. 14. 
91 Nationale Ombudsman (NL), Rapport 2006-230. 
92 Arrest Hoge Raad, 29 mei 2007, LJN: AZ8795, 01567/06 
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in Schiphol.  Nederland was hiermee het allereerste Europese land die de stap nam om de toestellen in te 
zetten op zijn luchthaven en in tegenstelling tot sommige andere landen, steunt de Nederlandse Regering 
de invoering van de scanners op Schiphol. Voorwaarde hiervoor is wel dat het gebruik ervan op vrijwillige 
basis moet plaatsvinden. Het scanapparaat werd vooreerst voorlopig geplaatst in het Detentiecentrum 
Schiphol-Oost. Het grote voordeel van een scan in vergelijking met een fysieke controle, is dat de scan op 
eenvoudige wijze kan vaststellen of de verdachte drugsbolletjes in het lichaam heeft en dus een - door de 
bodyscan vastgestelde - onschuldige persoon geen onderzoek aan het lichaam behoeft93. Het zogenaamde 
“driemaal schoon produceren” is dan niet meer nodig omdat de betrokkene zo spoedig mogelijk in vrijheid 
moet worden gesteld van zodra zijn onschuld is aangetoond. De bodyscan wordt aldus gebruikt om de 
onschuld sneller te kunnen aantonen. Logischerwijs gaat het hier dus om een röntgenscanner, die capabel 
is een blik in het lichaam te werpen.  
 Zoals hierboven  is vermeld, kon de bodyscan bij inzet in 2004 echter enkel gebruikt worden in 
het kader van een zogenaamde testperiode, wat betekent dat verdachten op vrijwillige basis door middel 
van de bodyscan worden onderzocht. Betrokkene moet een verklaring ondertekenen waarin hij 
toestemming verleent94. De Nederlandse autoriteiten zijn van mening dat ook wanneer de bodyscanners 
onder Europese regelgeving als permanente controlemethode worden geaccepteerd, er in Nederland voor 
passagiers een keuzemogelijkheid aanwezig zal blijven zoals nu al het geval is bij het gebruik van 
metaaldetectieapparatuur95.   
 
41. Doordat nog steeds het probleem bestond dat personen naar het Detentiecentrum moesten worden 
overgebracht, wat een tijdrovende zaak is, werd tussen Justitie en KMar begin 2005 reeds gesproken over 
mogelijke verplaatsing van de bodyscan van Schiphol-Oost naar Schiphol. Daarnaast wou men het aanbod 
een scan te laten maken verleggen naar de fase die direct aansluit op de controle van de Douane, vóór 
mogelijke aanhouding en overdracht van betrokkene aan de KMar96. Omdat er te weinig ruimte 
beschikbaar was op Schiphol om op korte termijn een bodyscan te installeren, bleven de plannen 
gedurende een hele tijd aanslepen. In tussentijd is men eind maart 2006 gestart met een experiment met 
een mobiele bodyscan, ingebouwd in een vrachtauto. Een scan kon ter plaatse gebeuren, zodat 
overbrengen van verdachten naar het Detentiecentrum Schiphol-Oost niet nodig was. Dit experiment liep 
van 20 maart 2006 tot 3 april 2006. Het experiment is niet geëvalueerd, maar volgens Jusitie bleek dat een 
scanmogelijkheid in Schiphol zelf grote mogelijkheden heeft.97  
 Op grond van goede bevindingen in de evaluatieperiodes, werd dan toch in het centrale gebouw 
van Schiphol na de zomer van 2007 op permanente basis een scanner geplaatst. Zoals we verder zullen 
zien, is het mogelijk voor de lidstaten, bij gebrek aan een Europese basis, vrij te beslissen welke 
controlemechanismen zij inzetten op hun luchthavens. In de Europese regelgeving is wel bepaald dat deze 
maatregelen slechts als aanvulling mogen dienen (zie infra). De mogelijkheid tot permanente installatie 
van de bodyscan werd dan ook geopend door een beslissing van de Minister van Justitie, die daartoe de 
steun kreeg van de Nederlandse regering98. 
 
2.3. Automatische bodyscan 
 
42. In november 2009 is luchthaven Schiphol ook gestart met het testen van automatische bodyscans, 
waarbij, zoals in deel 1 reeds is vermeld, het niet meer nodig is dat beveiligingspersoneel de beelden van 
de bodyscans bekijken, zelfs niet door een persoon op afstand. De luchthaven heeft daarbij 2 van de 16 

                                                
93 Nationale Ombudsman (NL), l.c., 29 mei 2007, p. 3.  
94 Ibid.  
95 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NL), Antwoord kamervragen inzake inzet van bodyscanners voor de beveiliging 
van de burgerluchtvaart, 19 november 2008, nr. 142583u. 
96 Nationale Ombudsman (NL), l.c., 29 mei 2007, p. 4. 
97 Nationale Ombudsman (NL) l.c., 29 mei 2007, p. 4-5. 
98 Minister van Justitie (NL), Brief aan Nationale Onbudsman, 13 juni 2006, www.jusitie.nl. 



    
  
 
 

28  
 
 

bodyscanners die op dat moment operationeel waren op die manier aangepast. Deze toestellen 
waarschuwen het betrokken personeel als verboden voorwerpen of middelen worden gedetecteerd en 
melden eveneens waar het zich bevindt99. Resultaten van de testen zijn op dit moment nog onbekend, maar 
het staat vast dat Schiphol hoopt dat wanneer deze techniek positief wordt ontvangen, ze in de toekomst 
ertoe kan bijdragen dat alle controles met de bodyscan kunnen worden gedaan100.  
 
 

                                                
99 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NL), Brief over het elfde voortgangsrapportage terrorismebestrijding, 15 
december 2009, www.nctb.nl.  
100 http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/viahh30n4qz6?ctx=vhbild26rt5r. 
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HOOFDSTUK 3: VERENIGD KONINKRIJK  
 
1. Problemen in het VK 
 
43. De ramp in Lockerbie in 1988 betekende voor het Verenigd Koninkrijk de start van een strijd tegen 
het terrorisme en de constante zoektocht naar middelen tot verbetering van de veiligheidsmaatregelen. De 
mislukkingen in luchtvaartveiligheid die toestonden dat de gebeurtenis in Lockerbie kon gebeuren, leidden 
tot een programma van nieuwe procedures tot het versterken van de luchtvaartveiligheid. Deze 
maatregelen zijn vandaag nog steeds relevant101. Het toont dat een gebeurtenis vaak de aanleiding vormt 
voor het verstrengen van controle door de autoriteiten. Een hele tijd later hebben de terroristische 
aanslagen van 11 september 2001 in New York er dan ook voor gezorgd dat het Verenigd Koninkrijk 
werd gekwalificeerd als een land met een hoog risico op een terroristische aanslag, gezien de steun die ze 
heeft geboden aan de V.S. bij de invasies van Afghanistan en Irak. Later volgden de bomaanslagen op het 
Londense transportsysteem op 7 juli 2005102, waarbij tijdens de ochtendspits vier bomexplosies 
plaatsvonden in de Londense Metro en een bus door de terreurgroep Al Qaida103. In Augustus 2006 
probeerden elf individuen vloeibare explosieven te doen ontploffen aan boord van verscheidene 
lijnvliegtuigen van het Verenigd Koninkrijk richting Verenigde Staten. Er rust een algemene verplichting 
op de autoriteiten om passagiers, bemanning, personeel en in het algemeen de gehele infrastructuur te 
beschermen publiek tegen op de luchthaven of tijdens de vlucht begane handelingen van onwettige 
interferentie die de veiligheid op dergelijk kritieke manier aantasten104. Door de aanslagen waaraan dit 
land op frequente basis in de geschiedenis is blootgesteld geweest, werd op deze verplichting sterk het 
licht geworpen.  
 
2. Aanpak problemen 
 
44. Het hart van de luchthavenveiligheid in het VK, het Department for Transport (DfT) is na de 
aanslagen van 2005 begonnen met het testen van potentiële opties om de veiligheid van het transport te 
verbeteren om in de toekomst sterker te staan tegen zulkdanige incidenten105. In de loop van tijd werden 
concreet de volgende maatregelen genomen: handbagage qua gewicht en hoeveelheid werd beperkt, de 
hoeveelheid vloeistoffen die een passagier mag meenemen werd beperkt, inzet van metaaldetectoren voor 
alle passagiers, constante controles van paspoorten en instapkaarten en tenslotte werden de opties 
overwogen tot eventuele inzet van een scanner die onder de kleren recht neer op de huid kan kijken, de 
bodyscan.  
 
2.1. Heathrow 
 
45. In het Verenigd Koninkrijk werd de luchthaven Heathrow in London uitgekozen om als eerste de 
nieuwe technologie te testen en de bodyscanners106 werden ingezet in 2004 op deze luchthaven in het 
kader van een proefperiode. Deze evaluatieperiode werd gestart een aantal maanden nadat sprake was van 
de eerste introductie van de bodyscan in Nederland. London Heathrow Airport is het grootste vliegveld 

                                                
101 RT HON SIR JOHN WHEELER, Airport Security Report, 2002, 
http://www.dft.gov.uk/pgr/security/aviation/airport/airportsecurityreport.pdf. 
102 “London rocked by terror attacks”, BCC News, 7 juli 2005, http://news.bbc.co.uk.  
103 http://nl.wikipedia.org/wiki/Terroristische_aanslagen_in_Londen_van_7_juli_2005 
104 National Aviation Security Programme, 1.2 and 1.3 
105 http://www.dft.gov.uk/pgr/security/sectionsocresearch/security/heathrowexpress/trialheathrowexpress 
106 Ter informatie: De scanners die in het Verenigd Koninkrijk worden gebruikt zijn de “Rapiscan Secure 1000”, ontwikkeld door 
RapiScan Systems, http://www.rapiscansystems.com/sec1000.html.  



    
  
 
 

30  
 
 

van Europa en tevens is dit het vliegveld met de beste verbindingen naar andere vliegvelden. Door het 
grote aantal internationale verbindingen, heeft Heathrow 's werelds grootste aantal internationale 
passagiersafhandelingen107. Het is dan ook duidelijk waarom deze luchthaven als eerste in het V.K. werd 
verkozen om de apparaten te evalueren.  
 
2.2. Manchester 
 
46. In oktober 2009 is ook op het vliegveld van Manchester een testperiode begonnen waarbij de 
bodyscan is ingezet bij de luchthavenbeveiliging108. Daar wordt gewerkt met een X-ray machine, die  een 
röntgenfoto produceert met een volledig menselijk lichaam om te controleren of de passagiers vrij zijn van 
wapens of explosieven. Dit toestel heeft niet de capaciteit om in het lichaam de kijken, maar kan slechts 
een kijkje werpen onder de kleren, dit doordat een lage dosis röntgenstalingen wordt gebruikt. De machine 
werd geplaatst in Terminal 2, met plannen voor Terminals 1 en 3. Het toestel is er ingezet met als 
voornaamste doel de ouderwetse röntgen -en fouileermethodes te vervangen. Tijdens de 1 jaar lange 
evaluatieperiode is er een keuzerecht voor een geviseerde passagiers, een bodyscan of een alternatief. Na 
deze testperiode, zo was gepland, zou het Deparment for Transport een beslissing maken of de toestellen 
er permanent zullen worden geplaatst.  
 Door de frappante gebeurtenis op 25 december 2009 werd ook door het Verenigd Koninkrijk 
achter dit agendapunt nogal wat vaart gezet. In eerste instantie werd aangekondigd dat bodyscanners her 
en der in het Verenigd Koninkrijk (zoals in Birmingham109  en Gatwick Airport) op permanente basis 
worden geplaatst. Daarop aansluitend werd een code ontwikkeld door de overheid waarin de belangrijkste 
voorwaarden staan uitgewerkt omtrent het gebruik van de machines110 (zie infra). In tweede instantie 
werden de regels op een cruciaal punt aangepast. Hierboven kunt u lezen dat de bodyscanners in Heathrow 
en Manchester Airport facultatief werden gebruikt, in die zin dat het ondergaan van een scan kon worden 
geweigerd,in ruil voor een alternatieve controle. Deze regels kwamen echter tot grote ommekeer in 2010. 
Nieuwe veiligheidsregels werden opgesteld, en deze omvatten het verplicht maken van bodyscanners. Dit 
wil zeggen dat indien een passagier die is geselecteerd om gescand te worden, weigert, niet zal toegelaten 
worden op het vliegtuig en dus zijn reis niet zal kunnen verder zetten. Deze nieuwe regels zijn van kracht 
sinds 1 februari 2010111.  
 
3. Bodyscan: procedure en voorwaarden  
 
47. De bodyscanners die gebruikt worden op de VK luchthavens zijn enerzijds de backscatter X-ray 
en anderzijds de millimeter wave technologie. Beide types worden dus gebruikt. In tegenstelling tot 
Nederland, hebben de passagiers niet de vrije keuze. Sporadisch worden een aantal passagiers uit de 
menigte gepikt en gevraagd of zij een bodyscan willen ondergaan. Indien ze weigeren, zal hen geen 
alternatief worden geboden, maar hun toegang tot de vlucht zal worden geweigerd, dit op grond van de 
nieuwe regels. De overheid gelooft dat deze maatregel nodig is om de veiligheid te blijven garanderen.112 
Indien passagiers beslissen welwillend de bodyscan te ondergaan, zal het gehele proces ongeveer 2 
minuten in beslag nemen.  
 Aangezien  een Europese regelgeving ontbreekt, is het aan elke lidstaat afzonderlijk om uit te 
maken onder welke voorwaarden en welke regels en grenzen aan het gebruik van de bodyscan wordt 

                                                
107 http://nl.wikipedia.org/wiki/Luchthaven_Londen_Heathrow. 
108 http://www.fly.co.uk/news/manchester-airport-begins-body-scanner-trials-1981414.html. 
109 Written Ministerial Statements, Home Department, 1 februari 2010, Column 3WS, www.parliament.uk.  
110 Written Ministerial Statements, Ibid.  
111 Written Ministerial Statements, Ibid. 
112 Department for Transport, Vr. En Antw. Bodyscan, Ibid.  
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gesteld113. De overheid van het Verenigd Koninkrijk heeft een aantal duidelijk regels vastgesteld die het 
gebruik van bodyscanners op de luchthavens aflijnen114. De “code of practice” moet zorgen voor een 
aantal waarborgen in verband met privacy, gezondheid en veiligheid, gegevensbescherming en gelijke 
behandeling. De luchthavens moet aldus rekening houden met een aantal grondrechten bij gebruik van 
bodyscanners.  
 

 

                                                
113 Ibid.  
114 Department for transport, Interim Code of Practice for the Acceptable Use of Advanced Imaging Technology (Body Scanners) 
in an Aviation Security Environment”, 1 februari 2010, 
http://www.dft.gov.uk/pgr/security/aviation/airport/securityscanners/codeofpractice/.  
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HOOFDSTUK 4: BELGIË 
 
48. België wordt zeker en vast niet vrijgesteld van de terroristische dreiging. Midden jaren ’80 begon 
de Belgische politie het hele concept van de politieke Islam te onderzoeken, nadat een reeks terroristische 
aanslagen in Parijs in 1986 plaatsvonden, toegewijd aan ene Fouad Ali Saleh115 (zie supra). Sinds 1 
december 2006 is het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) operationeel. 
Het OCAD is een Belgisch overheidsorgaan dat aan de hand van informatie van alle politie- en 
inlichtingendiensten moet nagaan in welke mate België wordt blootgesteld aan terroristische en 
extremistische dreiging. Iedere evaluatie bepaalt het niveau van de dreiging. De evaluaties zijn echter niet 
publiek toegankelijk, maar ze zijn bestemd voor de diverse politieke, administratieve of gerechtelijke 
overheden die enige verantwoordelijkheid dragen op het vlak van veiligheid. Het zijn die overheden die 
uiteindelijk de gepaste maatregelen zullen moeten treffen om een eventueel gedetecteerde dreiging te 
verhinderen. Het orgaan staat onder het gezamenlijke gezag van de ministers van Binnenlandse Zaken en 
van Justitie116. 
 
49. De bodyscan is op dit moment niet operationeel op de Belgische luchthavens. Desalniettemin 
merkte men ook in dit land de commotie bij de noorderburen omtrent de veelbesproken controlemethode 
op. In 2006 begon men zich dan ook af te vragen of België ook plannen aan het broeien was om deze 
technologie op haar luchthavens te installeren117. De minister van mobiliteit liet toen weten dat het 
directoraat-generaal Luchtvaart en de luchthaveninspectie verdere evolutie afwachten vooraleer dergelijk 
systeem te introduceren, aangezien de vereiste operationele capaciteit van deze nieuwe technologie 
onvoldoende was. Daarentegen informeerde hij ook dat voor Brussel-Nationaal de luchthavenuitbater niet 
afkerig staat tegen een testproject met bodyscans en dat men binnen de sector van oordeel is dat dergelijke 
technologie de toekomst is op het vlak van preventieve maatregelen in de luchtvaartbeveiliging. Dit vooral 
om het aantal manuele fouilleringen drastisch te verminderen. Het probleem is echter dat een wettelijke 
basis ontbreekt118. De Minister van Justitie voegde hieraan toe dat een Belgische wettelijke of 
reglementaire basis niet onontbeerlijk is, maar dat in verhouding tot het onthullende karakter van de scan 
voorzorgen zullen moeten worden genomen op het gebied van de toegankelijkheid en de bewaring van 
gegevens, zodat misbruik wordt uitgesloten119.  
 Bijna een lustrum later, in 2010, werden de eerste stappen ondernomen om de technologie een 
wettelijke basis te garanderen. De Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers dient een voorstel van 
resolutie in over het gebruik van bodyscanners op Europese bodem120. De druppel die de emmer deed 
overlopen was ook voor ons land de mislukte aanslag van 25 december 2009 op een vlucht van Schiphol 
naar Detroit. Dit voorstel werd aangenomen op grond van volgende overwegingen: heel wat Europese 
landen maken reeds gebruik van bodyscanners of zijn tenminste bezig met onderzoeken ernaar, het 
initiatief van de Europese Commissie om bodyscanners aan te moedigen, de vereiste van openbare 
veiligheid, het gunstig advies van de veiligheidsdiensten van de luchthavens, tijdswinst. De regering 
verzoekt in dit voorstel een welwillend standpunt in te nemen in verband met het gebruik van 
                                                
115 R. COOLSAET EN T. STRUYVE DE SWIELANDE, Belgium and counterterrorism Policy in the Jihadi Era (1986-2007), Brussel, 
Egmont, 2007. 
116 Wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, BS, 20 juli 2006.; P. PIETERS, “Terrorisme en extremisme: 
coördinatie van de dreigingsanalyse”, Panopticon, 2007, p. 68-75; H. DELMULLE, Federaal Procureur Gent, Uiteenzetting over 
“De Strijd tegen het Terrorisme in België”. 
117 Vraag nr. 3-5280 van de heer Noreilde, betreffende luchthavens – veiligheidscontroles, Parl. St. Senaat, 24 mei 2006, bulletin 
nr 3-70.  
118 Antwoord op vraag nr. 3-5280, Parl. St. Senaat, zitting 2005-2006, bulletin nr. 3-73.  
119 Plenaire vergadering nr. 3-193, Parl. St. Senaat, 7 december 2006, p. 62-63. 
120 Voorstel van resolutie, “het gebruik van bodyscanners op Europese bodem”, Parl. St. Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1 
febuari 2010, doc 52, 2396/001.  
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bodyscanners of Europees grondgebied en dit vraagstuk op de agenda te plaatsen van het Belgische 
voorzitterschap van de Europese Unie, mocht tegen dan nog geen beslissing genomen zijn. België heeft 
dus geen reglementering ter zake en evenmin maakt ze toepassing van de technologie op haar luchthavens. 
De vraag of passagiers wettelijk kunnen weigeren een bodyscan te ondergaan, is momenteel dus zonder 
voorwerp. Een toekomstige reglementering inzake bodyscans zal voortvloeien uit Europese beslissingen 
en bijgevolg daarop afgestemd worden121. België is dus voornemens te wachten tot een Europese 
wetgeving wordt geïmplementeerd, en pas indien de bezwaren op het gebied van respect voor de privacy 
en de gezondheid uit te weg zijn geruimd, zal het land bereid zijn de bodyscan in te voeren122.  
 Senator Alain Destexhe was hier echter niet mee akkoord. Hij diende, een paar dagen na de eerste 
resolutie, een nieuw voorstel in om de invoering van bodyscanners toe te staan123. Daarin hamert hij erop 
dat de Belgische regering haar verantwoordelijkheden moet opnemen en haar macht dient uit te oefenen in 
een essentieel domein, namelijk de bescherming van alle burgers. Zij verzaakt aan deze 
verantwoordelijkheden indien zij aan de kant staat en wacht tot Europa iets onderneemt. Daarnaast is er de 
overweging dat het essentieel is dat elke burger kan reizen zonder te moeten vrezen dat zijn meest 
fundamentele recht, het recht op leven, in gevaar wordt gebracht omdat zijn regering het beter vond om de 
verantwoordelijkheid ter zake over te laten aan een supranationale overheid, die bekend staat voor haar 
lange technische beraadslagingen. Door dit voorstel wil de senator de federale regering dus aansporen om 
onverwijld het gebruik van bodyscanners in principe te aanvaarden, mits er een reeks waarborgen worden 
ingebouwd voor de gecontroleerde personen, onder andere dat zij door een persoon van hetzelfde geslacht 
worden gecontroleerd en een verbod op controle van kinderen jonger dan 16 jaar. Dit klinkt echter op dit 
moment nog als toekomstmuziek in de oren, maar in ieder geval zullen we een Belgisch initiatief kunnen 
verwachten van zodra dat een Europese basis is vastgelegd.  
 
50. Dat België niet helemaal mee is met het hele bodyscan-concept, betekent niet dat op Belgische 
luchthavens geen vernuftige technologieën worden afgetast en benut. Misschien vermeldenswaardig is wel 
dat in Zaventem wel al een tijdje zoiets wordt gebruikt als een “scanvan”: Het gaat eigenlijk om een 
bestelwagen met daarin hoogtechnologische apparatuur. Die kan kleine pakjes controleren en is gemaakt 
om de illegale handel te bestrijden in producten met hoge accijnzen, zoals alcohol en sigaretten. Omdat de 
scanner beelden in kleur maakt van de goederen kan de scanvan echter ook ingezet worden voor 
opsporing van wapens, drugs, namaak of dieren. De bestelwagens kosten evenwel 200.000 euro per 
stuk124. 
 
 
  
 
 
 

                                                
121 Antwoord van de staatssecretaris voor Mobiliteit toegevoegd aan de eerste minister van 01 maart 2010, op de vraag nr. 103 van 
de heer volksvertegenwoordiger Peter Logghe van 25 januari 2010, Parl. St. Kamer van Volksvertegenwoordigers,  zitting 2009-
2010.  
122 Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, Staatssecretaris Etienne Schouppe, 11 januari 2010, 
COM 740, p. 22. (Hierna: “COM 740”) 
123 Voorstel van resolutie om de invoering van bodyscanners toe te staan, Alain Destexhe, Parl. St. Senaat, zitting 2009-2010, 4 
februari 2010, 4-1635/1.  
124 Parlementaire vraag nr. 28 van de heer Dirk Van der Maelen, Parl. St. ,14.01.2009. 
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HOOFDSTUK 5: OVERIGE LANDEN 
 
51. De overblijvende Europese Lidstaten blijven zich, net zoals België, gedurende een hele tijd op de 
achtergrond gedragen wat betreft de bodyscan technologie. Sommigen hebben een duidelijk afzijdige 
mening en maken hun argumenten voor deze gekantheid duidelijk publiek125, anderen stellen zich eerder 
neutraal op. De gebeurtenissen van 25 december 2009 betekenden echter een grote kentering. Vele 
lidstaten zijn zich op dat moment vragen beginnen stellen over de efficiëntie van de huidige beveiligings- 
en controlesystemen op hun luchthavens. Nieuwe opties werden daarbij onderzocht, gepaard gaande met 
een groeiende aandacht voor de bodyscan.  

Frankrijk heeft in februari 2010 op haar Parijse luchthaven Charles de Gaulle een bodyscan in 
gebruik genomen voor passagiers die naar de Verenigde Staten reizen. Vooralsnog gaat het om een 
proefperiode van drie maanden.  

Reeds in 2008 hadden de autoriteiten van Duitsland een sterk uitgesproken afzijdige mening 
tegenover de bodyscanners. Krantenkoppen in het najaar van 2008 gaven veelzeggend aan “Duitsland 
weert naaktscanner”126. Duitsland wou zijn luchthavens niet uitrusten met de toestellen, zelfs al zou men er 
op Europees niveau voor opteren om ze permanent in te voeren. Eind 2009 keerde het tij toen Duitsland 
aankondigde dat haar interesse was gelokt naar de technologie. Als voorwaarde stellen de Duitse 
autoriteiten wel dat het apparaat goed werkt en geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Zij wil zich 
hierbij laten informeren door het VK en Nederland, die praktijkervaringen hebben met de technologie en 
zij wacht hun resultaten af. Frankfurt Airport is binnen Europa de derde drukste luchthaven, na London 
Heathrow en Paris Charles de Gaulle127. De autoriteiten van Duitsland nemen sinds de aanslag in 2009 een 
positieve houding aan en hebben aangekondigd dat zij voornemens zijn de scanners in de zomer van 2010 
op hun luchthaven te installeren.  

Ook Italië wil op haar belangrijkste vliegvelden Rome en Milaan scanners installeren voor het 
controleren van passagiers, meer bepaald voor vluchten die als risicovol worden bestempeld. Begin maart 
2010 werden op de Romeinse luchthaven bodyscanners in gebruik genomen in het kader van een 
evaluatieperiode van 4 tot 6 weken.  

                                                
125 Een voorbeeld van een lidstaat die lange tijd contra bodyscanners was is Duitsland.  
126 ‘Duitsland weert naaktscanner’, De volkskrant, 24 oktober 2008. 
127 http://www.frankfurt-airport.de. 
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 HOOFDSTUK 6: EUROPESE UNIE 
 
1. Inleiding 
 
52. In 2002 besliste het Europees Parlement om haar denkbare opties af te tasten en bodyscanners aan 
te schaffen. Acht toestellen klaar voor gebruik werden aangekocht en voorlopig in voorraad gehouden in 
afwachting van verder ontwikkelingen op Europees niveau. De Europese Unie kreeg met de bodyscan 
genoeg stof tot nadenken en de debatten tonen duidelijk pro -en contrameningen onderbouwd met 
weloverwogen argumenten langs beide kanten128. De Europese Commissie doet al een hele tijd pogingen 
om de technologie in Europa dynamisch te maken, maar ze blijft hierbij stuiten op protest van het 
Europees Parlement. De leden van het Parlement willen allereerst een reeks onbeantwoorde vragen 
beantwoord zien vooraleer ze hun instemming met de Europese regelgeving voor bodyscanners met een 
gerust geweten kan geven129. In wat volgt wordt de evolutie binnen de Europese Unie geschetst omtrent dit 
agendapunt. 
 
2. Evolutie 
 
2.1. Ontwerpverordening van de Europese Commissie 
 
53. Het feit dat vele autoriteiten en organisaties afzijdig stonden of staan tegenover het hele idee van 
bodyscanners op hun luchthavens, betekent niet dat het hier gaat om een kwestie die onderaan de agenda 
staat. Bij gebrek aan een wettelijke grondslag voor de scanners en de nood aan waterdichte controle van 
het luchtverkeer besliste de Europese Unie in oktober 2008 over de toelating van de bodyscan in haar 
lidstaten. Deze beslissing werd genomen naar aanleiding van het voornemen van de Commissie om de 
bodyscan in 2010 op alle luchthavens in Europa in te voeren, door de ontwerpverordening die zij wat 
eerder had vastgesteld waarin de basisveiligheidsnormen voor de luchtvaart worden aangevuld. Zij deed 
dit in de overtuiging dat bodyscanners een potentiële controlemethode zouden kunnen zijn op 
luchthavens130. Het Parlement was echter niet opgezet met de plannen van de Commissie131. Zij stelde zich 
een aantal cruciale vragen, met name wie de beelden zal bekijken; of de veiligheidsagenten deze beelden 
zien in de nabijheid van de gecontroleerde personen of in een aparte ruimte; of vrouwen door vrouwelijke 
agenten zullen worden gecontroleerd; of de beelden lang worden bewaard; of mensen mogen weigeren om 
langs een bodyscanner te lopen, e.d.132. De leden van het Europees Parlement keurden het voorstel dan ook 
af met 361 tegen 16 stemmen tegen de scanners. Tengevolge van het negatieve onthaal werd het 
voornemen van de Commissie ingetrokken na bezwaren over de mensenrechten, de privacy, 
gegevensbescherming en persoonlijke waardigheid133.   
 Nochtans schreef de Commissie in haar Groenboek over opsporingstechnologieën in 2007 dat het 
ontwerpen, vervaardigen en gebruiken van opsporings- en aanverwante technologieën alsook de 
wetgeving of andere maatregelen om dit te reguleren of aan te moedigen, de grondrechten die zijn 
vastgesteld in het Handvest van de grondrechten van de EU en het Europees Verdrag voor de rechten van 
de mens volledig moeten eerbiedigen. Zij benadrukt zelfs dat in het bijzonder aandacht moet worden 

                                                
128 Debat Europees Parlement, l.c., 10 februari 2010. 
129 “EU parliament body scanners offer virtual strip search”, Eu Observer, 10 december 2008, http://euobserver.com.  
130 Europese Commissie, Voorstel tot invoering van body scanners op Europese luchthavens, 5 september 2008 (op later tijdstip 
ingetrokken). 
131 S. SLEGERS, “Desgevraagd – naaktscanner”, TuDelta, 29 oktober 2008, http://www.delta.tudelft.nl/. 
132 Debat Europees Parlement,  “Invloed van veiligheidsmaatregelen voor de luchtvaart en van body scanners voor de 
mensenrechten, de privacy, gegevensbescherming en persoonlijke waardigheid”,  21 oktober 2008.  
133 Persbericht, “EU-landen verdeeld over bodyscanners”, 5 januari 2010, http://www.europa-
nu.nl/id/viblq4bkheyx/nieuws/eu_landen_verdeeld_over_bodyscanners?ctx=vhynkhheu7m0. 
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besteed aan de bescherming van de privacy en dat elke inbreuk aan de wet moet voldoen, in een 
democratische maatschappij noodzakelijk moet zijn om een legitiem belang te beschermen en in 
verhouding moet staan tot het nagestreefde doel134.  
 
2.1. Resolutie van het Europees Parlement 
 
54. In reactie op het voorstel heeft het Europees Parlement op 23 oktober 2008 met ruime meerderheid 
een resolutie aangenomen waarin aan de Commissie wordt gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de 
gevolgen van het gebruik van bodyscanners135. Het Parlement vond dat er essentiële informatie ontbrak 
om een beslissing te kunnen nemen. Daarbij vroeg zij aan de Commissie een onderzoek uit te voeren naar 
eventuele schending van een aantal fundamentele rechten, mogelijke gevolgen voor de gezondheid van 
zulke technologie en een economische kostenanalyse. Daarnaast moet ook onderzoek worden gedaan naar 
de effectiviteit en accuraatheid van de toestellen ten opzichte van de alternatieven die momenteel zijn 
ingezet op Europese luchthavens136. Naar aanleiding hiervan heeft de Commissie een workshop 
georganiseerd waarin fabrikanten, luchthavens en beveiligingsautoriteiten van lidstaten het Parlement 
hebben geïnformeerd over de proeven die met bodyscanners in bepaalde Europese luchthavens hebben 
plaatsgevonden en over hun opgedane ervaringen137. Een eventueel nieuw voorstel waarin bodyscanners 
zijn opgenomen, zal pas worden aangeboden nadat de vragen van het Europees Parlement door de 
Europese Commissie naar tevredenheid van het Parlement zijn beantwoord.  
 Er werd dus beslist dat de bodyscan voorlopig nog niet zal worden ingevoerd op de Europese 
luchthavens138 en evenmin is er sprake van Europese regels voorhanden voor het gebruik van 
bodyscanners als mogelijke methode om passagiers voor het vliegen te screenen. In geen enkele Europese 
Verordening is op dit moment een letterlijke toelating te vinden voor het uitvoeren van persoonlijke 
visitaties, zoals in het kader van de bodyscan. Dit betekent dat de bodyscan nog geen echte expliciete 
wettelijke basis heeft. Zonder rechtsgrondslag in het Europees recht mogen bodyscanners niet in de plaats 
komen van de bestaande screeningmiddelen die overeenkomstig de momenteel toepasselijke Europese 
wetgeving worden gehanteerd. Wel hebben de lidstaten de mogelijkheid de bodyscanners op hun 
luchthavens in te zetten in het kader van een in de tijd beperkte evaluatieperiode of bij wijze van 
bijkomende of strengere maatregel. Voorwaarde hiervoor is dat lidstaat de goedkeuring van de Commissie 
vraagt139.  Er moeten operationele normen voor bodyscanners worden ontworpen om verenigbaarheid met 
de vereisten op het gebied van de grondrechten die in de EU-wetgeving zijn opgenomen, inclusief 
gegevensbescherming, te garanderen140.  
 
55. Omwille van grote discussie en hevige bezwaren zijn de acht aangekochte toestellen derhalve 
nooit benuttigd. In april 2009 stak een variant van de varkensgriep de kop op in Mexico en zorgde daar 
voor een honderdtal dodelijke slachtoffers. Het virus verspreidde zich in april 2009 ook wereldlijk141. De 
Wereldgezondheidsorganisatie kwalificeerde de toestand als bijzonder ernstig en de vrees rees voor een 
pandemie142.  Tengevolge de ernst van dit verschijnsel werden alle middelen ingezet om de verspreiding 
ervan tegen te gaan. Meerdere landen maakten gebruik van de bodyscan op de luchthavens om de 

                                                
134 Groenboek Opsporingstechnologieën.  
135 Resolutie van het Europees Parlement over de gevolgen van maatregelen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart en 
van bodyscanners voor de mensenrechten, de privacy, de persoonlijke waardigheid en de gegevensbescherming, 23 oktober 2008, 
P6_TA(2008)0521. 
136 Debat Europees Parlement, l.c., 10 februari 2010. 
137 http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vhztheo983yw?ctx=vht7leqm8a2w&start_tab0=81. 
138 ‘Full body scans voorlopig niet verplicht op Europese luchthavens’, De Morgen, 23 oktober 2008. 
139 COM 740, p. 21.  
140 Persbericht I. Belet, “EU niet voor bodyscans”, 25 januari 2010, http://www.ivobelet.be/nl/press. 
141 ‘Globaal alarm over varkensgriep‘, De Morgen, 27 april 2009. 
142 Een epidemie op wereldwijde schaal. 
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reizigende burgers te controleren op de griep, waarbij diegenen met een verhoogde lichaamstemperatuur 
eruit werden gepikt143. Het gaat hier dan ook om een bodyscan in de vorm van een warmtegevoelige 
camera. Ook in Europa zijn gevallen van varkensgriep aangetroffen144. Men koos er in de Europese Unie 
echter niet voor om de technologie aan te wenden, ook al was ze wel voorhanden.  
  
2.3. Tweede poging ontwerpverordening van de Europese Commissie 
 
56. Op de vergadering van 7 januari 2010 in het kader werd besloten om het dossier van de bodyscans 
opnieuw te onderzoeken om hen eventueel in te voeren als primaire screeningapparatuur, maar dan binnen 
een wettelijk kader145. 
 Er werd aangekondigd dat in april 2010 een rapport zou worden uitgevaardigd door de Vice 
President van het Europees parlement  (S. KALLAS) die een toetsing inhoudt van de scanners aan de 
gezondheid, de privacy en de veiligheid. Dit rapport moet dan het bewijs leveren waarop de Europese 
wetgeving kan worden gebaseerd. Het enige wat hierover op dit moment bekend is, is dat men nog steeds 
bezig is met het finaliseren van het rapport146. Wanneer het er is, zal de Commissie op basis hiervan een 
tweede voorstel voor een Verordening betreffende bodyscanners uitvaardigen. Deze Verordening staat 
gepland voor in de zomer van 2010.147 
 

*** 
 

57. In delen 3-5 gaan we in op de grootste knelpunten die de bodyscan met zich meebrengt. Op welke 
knelpunten stuit men bij het overwegen van het al dan niet in gebruik nemen van de bodyscan? Waarom is 
er zoveel discussie hierover? Wat zijn de argumenten van de tegenstanders? 

                                                
143 ‘Bodyscans op luchthavens tegen varkensgriep’, De Morgen, 26 april 2009. 
144 ‘Varkensgriep is een echte pandemie’, De Morgen, 4 mei 2009. 
145 COM 740, p. 21. 
146 E-mailbericht, Claudia Fusco, �Policy and Legal Officer �European Commission ( �Directorate General for Mobility and 
Transport), 11 mei 2010.  
147 Europees Parlement, debat, l.c., 10 februari 2010. 
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DEEL 3 - RECHT OP PRIVACY 
 
58. Waar de waarborg van veiligheid in de samenleving kan worden beschouwd als een 
zorgverplichting die de overheid heeft ten opzichte van haar burgers, kan het recht op privacy gezien 
worden als een onthoudingsverplichting van die overheid. De meningen omtrent het recht op privacy zijn 
verdeeld. Mede door de evolutie van de wetenschap zijn bepaalden van mening dat privacy dood is. 
Daarbij voeren zij enerzijds aan dat de overheid een soort van “Big Brother”-achtige vorm aanneemt door 
de burger met alle mogelijke nieuwe technologieën op de huid te zitten en transparant te maken. De komst 
van nieuwe technologieën staat vaak op gespannen voet met al lang bestaande grondrechten zoals het 
recht op eerbiediging van de privacy148. Zo heeft de komst en groei van Informatie- en 
communicatietechnologie een grote invloed op de informationele privacy. Als we bijvoorbeeld kijken naar 
hoe persoonsgegevens op een geautomatiseerde wijze binnen allerlei instanties verwerkt worden, zijn we 
ons meteen bewust van de privacyrechtelijke aspecten die dergelijke verwerkingen met zich mee brengen. 
Maar ook wordt de ruimtelijke privacy van de burgers ingeperkt door bijvoorbeeld gebruik te maken van 
cameratoezicht in de binnenstad. Anderzijds wordt ook vaak betoogd dat burgers zelf nog weinig om 
privacy geven. Met de opkomst van websites zoals Facebook waarop alle mogelijke intieme zaken op 
worden tentoongesteld, lijkt het alsof nog weinig wordt gegeven om de bescherming van 
persoonsgegevens. Ze maken bijvoorbeeld duidelijk in welke situaties bepaalde gegevens over personen 
kunnen weglekken, waar gaten in de beveiliging van systemen zitten, etc.  Er zijn ook andere geluiden te 
horen. Privacyoptimisten beklemtonen dat de technische vooruitgang nog nooit zoveel mogelijkheden 
heeft geboden om de privacy te beschermen, want nog nooit heeft de overheid zoveel aandacht gehad voor 
privacy, en zijn er zo veel privacy organisaties geweest die elke nieuwe dreiging van een privacyinvasie 
direct bekritiseren.   
 De materie waarop beide gedachtegangen elkaar het hardst bekampen is wellicht die van de 
opsporing.  Opsporing heeft tot doel het ophelderen van gepleegde of beraamde strafbare feiten, daarnaast 
hebben toezicht of controle van de overheid tot doel het verzekeren dat bepaalde wetgeving wordt 
nageleefd. Traditioneel gezien is privacy een afweerrecht tegenover de overheid, terwijl juist in de 
opsporing van personen die strafbare feiten begaan de overheid het meest drang heeft naar controle. Om 
op een efficiënte manier te kunnen opsporen, heeft de overheid bevoegdheden nodig die zich vaak een 
inmenging permitteren in de persoonlijke levenssfeer van burgers. De mate waarin zulk ingrijpen volgens 
de wet geoorloofd is, hangt samen met tal van factoren, zoals het doel van het ingrijpen en de zwaarte van 
de dreigende of gepleegde maatschappelijke verstoring. De discussies over cameratoezicht, opsporen op 
Internet, gegevensmijnbouw, databanken met DNA van  verdachte zedenmisdadigers en bodyscanners 
geven aan dat het belangenconflict tussen privacy en opsporing uiterst actueel is 149.  
 In de zaak Lüdi t. Zwitserland uit 1992 werd in een zaak die betrekking had op handel in cocaïne 
een infiltrant ingezet. De klacht dat deze inzet van de infiltrant een ongeoorloofde inbreuk op het 
privéleven als bedoeld in artikel 8 van het EVRM, opleverde, vond geen gehoor bij het Europese Hof. Het 
Hof oordeelde dat iemand die zich bezighoudt met de handel in (kilo’s) cocaïne zich ervan bewust moet 
zijn dat hij strafbaar handelt. In dat geval neemt verdachte welbewust het risico dat de politie hem zal 
willen ontmaskeren en heeft hij dus ten aanzien van die activiteiten geen recht op privacy150. Deze zaak 
illustreert een wel heel verregaande beperking van het recht op privacy in het kader van opsporing van 
illegale zaakjes. Dat de autoriteiten een inmenging moeten kunnen maken op de privacy om misdaad op te 
kunnen sporen, is in de Europese Unie onomstreden. Maar tot hoever de overheid daarin moet kunnen 
gaan is een moeilijker te beantwoorden vraag. Het antwoord verschuift door de jaren, onder invloed van 
tal van factoren. In dit deel wordt het recht op privacy besproken in conflict met de bodyscan. 
                                                
148 LEENES 2008, p. 1.  
149 B.J. KOOPS, A. VEDDER, Opsporing versus privacy: de beleving van burgers, Den Haag: Sdu, 2001, ITeR-reeks deel 45.  
150 EHRM, Lüdi t. Zwitserland, 15 juni 1992. 
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HOOFDSTUK 1: PRIVACY 
 
1. Het recht op privacy 
 
1.1. Het begrip 
 
59.       In 1980 omschreven de welbekende Amerikaanse auteurs WARREN EN BRANDEIS privacy als een 
recht van individuele personen om gevrijwaard te blijven van ongewenste verspreiding van informatie 
over hun persoonlijke levenssfeer. De persoonlijke levenssfeer omvat volgens hen emoties, zintuiglijke 
ervaringen, gevoelens, gedachten, handelingen en daarnaast persoonlijke relaties, geschriften en 
uitspraken. Het werd echter noodzakelijk geacht van tijd tot tijd de nauwkeurige aard en omvang van het 
begrip privacy opnieuw te bepalen. Politieke, sociale en economische veranderingen zorgen voor 
erkenning van nieuwe rechten die groeien om aan de eisen van de maatschappij te kunnen blijven voldoen. 
De invulling van het begrip heeft dan ook een evolutie doorgemaakt van de loutere bescherming van het 
leven en de eigendom naar bescherming van het gezin, het intellectuele, emotionele en seksuele leven 151.  
           In de hedendaagse opvatting is privacy een ruim en moeilijk te definiëren begrip. Uit de huidige 
tekst die het recht op privacy omvat, kunnen vier rechten worden afgeleid die raken aan de individualiteit 
van de burger en waarvan de bescherming een ontplooiing van zijn persoonlijkheid en welzijn moet 
garanderen152. Het gaat om het recht op eerbiediging van het privéleven, gezinsleven, huis en van de 
communicatie. Privacy is een afweerrecht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt en wordt ook wel 
omschreven als het recht om met rust te worden gelaten153 en het recht om ons aan de blik van een ander te 
onttrekken. De meerderheid van de auteurs is van mening dat de persoonlijke sfeer moet worden 
gedefinieerd als een domein dat moet worden beschermd tegen inbreuken door anderen in het licht van 
zo’n ultieme achterliggende waarde. De reden om bepaalde aspecten van personen als in principe 
beschermwaardig vanuit een oogpunt van privacy te aanzien, is gelegen in de omstandigheid dat mensen 
op zo’n punt een bepaalde kwetsbaarheid vertonen en bescherming nodig hebben. Zo worden veel 
gegevens over iemands medische toestand veelal beschermwaardig geacht, omdat de samenleving vaak 
neigt naar het discrimineren van personen die aan bepaalde ziekten leiden 154.  
 
 
1.2. Wettelijke grondslag 
 
60. Het recht op privacy zit vervat in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens155. Daarnaast wordt het in meerdere internationale verdragen gewaarborgd, meer bepaald in artikel 
12 UVRM156, artikel 17 IVBP157 en in de nationale (grond)wetten158 van de lidstaten van de EU. 
 
                                                
151 S. WARREN, L. BRANDEIS, Harvard Law Review vol. 4, nr. 5, 1890, P. 195.  
152 EHRM, Gillow t. Verenigd Koninkrijk, 24 november 1986.  
153 Volgens de definitie van Warren & Brandeis, die de eerste juridisch getinte definitie van privacy gaven. 
154 154 B.J. KOOPS, A. VEDDER, ibid, p. 22 e.v.  
155 Art. 8 EVRM: 
“- 1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. 
 - 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien 
en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het 
economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of 
de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 
156 “Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn thuis 
of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmening of aantasting heeft 
een ieder recht op bescherming door de wet.” 
157 Art. 17 Verdrag der Verenigde Naties voor Burgerlijke en Politieke rechten, 1966. 
158 In België is dit in artt. 15, 22 en 29 G.W., in Nederland art. 10 G.W. 
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2.  Uitzonderingsstelsel 
 
61. Het recht dat aan art. 8 kan worden ontleend is een relatief recht, wat impliceert dat 
mogelijkheden bestaan om af te wijken. Een inmenging in het privéleven vormt derhalve niet ipso facto 
een inbreuk die ongeoorloofd is159. Artikel 8, tweede lid EVRM voorziet in een aantal 
beperkingsgronden160 op de naleving van de rechten vastgesteld in het eerste lid. Een inbreuk op de plicht 
die op de overheid rust tot eerbiediging van het privé-leven dient getoetst te worden aan drie voorwaarden: 
legaliteit, legitimiteit en noodzakelijkheid. Deze voorwaarden geven uitdrukking aan de gedachte dat vele 
grondrechten geen absolute rechten vormen en worden beperkt door andere belangen of vrijheden161.  
Artikel 8 tweede lid EVRM laat aan de overheid toe om bewijsmateriaal te vergaren met beperking van 
het recht op privé-Ieven op voorwaarde dat deze beperking voldoet aan de drie vastgestelde criteria162. 
Overheidsmaatregelen waarbij fundamentele rechten worden ingeperkt, moeten in de wet worden geregeld 
en in een democratische samenleving noodzakelijk moeten zijn ter bescherming van een zwaarwegend 
algemeen belang163. Daarnaast moet elke maatregel die het fundamentele recht op persoonlijke levenssfeer 
of privacy inperkt in overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel, wat impliceert dat eender 
welke maatregelen aan een “dringende maatschappelijke noodzaak” tegemoet komt164.  
 Voor privacy is dus niet altijd absolute vrijwaring vereist. Welke mate van vrijwaring vereist is, of 
anders gezegd, wat de aard en de omvang van de te beschermen persoonlijke levenssfeer is, hangt in hoge 
mate van concrete contexten af. De reden om bepaalde activiteiten of aspecten van personen als in 
principe beschermwaardig vanuit een oogpunt van privacy te betitelen, is gelegen in de omstandigheid dat 
mensen op zo'n punt een bepaalde kwetsbaarheid vertonen. Daarbij kan het gaan om kwetsbaarheden 
vanuit een oogpunt van vrijheid, van materieel welbevinden, van rechtvaardigheid of nog andere 
waarden165. 
 
3.  Het recht op privacy en de bodyscan 
 
3.1. Fysieke integriteit 
 
62. Het verzamelen van beelden waarop elke gescande passagier zonder kleren wordt afgebeeld, is 
logischerwijs niet privacyneutraal. De “naakte” beelden die door de bodyscan worden gemaakt, creëren 
geen twijfel over hun inmenging in de fysieke integriteit van burgers. Zo werden fysieke controles, 
huiszoekingen, het aftappen van telefoongesprekken, het onderscheppen van correspondentie, het 
verzamelen van vingerafdrukken, DNA profielen en celdeeltjes166 als een inmenging in de persoonlijke 
levenssfeer beschouwd167168. De scanners dringen door in de fysieke identiteit van een persoon. Het proces 
openbaart een persoon’s geslacht en de constructie van zijn lichaam, samen met om het even welke 
gewoonlijk verborgen fysieke eigenschappen die de persoon in kwestie mogelijks nooit zou kunnen willen 
openbaar maken aan derden, zelfs niet aan vrienden en familie. De schaal van inmenging van 
                                                
159 COUSSIRAT-COUSTERE, V. L.c., 323-324. 
160 T. BELLEKOM,  ‘Het Hof voor de Rechten van de Mens en de beperkingsclausules van het EVRM’, Veertig jaar EVRM, 
speciale bulletin, NVCM, 1990; STAAL, C., De vaststelling van de reikwijdte van de rechten van de mens, Nijmegen, Ars, Aequi 
Libri, 1995, p. 730.  
161 X, “Privacy versus veiligheid”, N.J.B., 11 februari 1994, p. 209.  
162 R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, Maklu, 1999, p. 651. 
163 WP29, Advies 10/2001, “De behoefte aan een evenwichtige aanpak in de strijd tegen terrorisme”, 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2001/wp53en.pdf.  
164 WP29, Advies 1/2007 over het groenboek Opsporingstechnologieën, 9 maart 2007.  
165 B.J. KOOPS, A. VEDDER, ibid.  
166 EHRM, Van der Velden t. Nederland, 7 december 2006.  
167 EHRM, Marper t. Verenigd Koninkrijk, 4 december 2008.  
168J.P. LOOF, E. DONGEN EN MM GROOTHUIS, “Terrorismebestrijding, de Raad van Europa en het EVRM”, 2005, 
openaccess.leidenuniv.nl. 
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bodyscanners in de privacy zal sterk afhangen van het technische level van de scanner. Terwijl bepaalde 
scanners een gedetailleerde afbeelding van het menselijk lichaam reproduceren,– welke een grote schaal 
van inmenging betekenen - presenteren andere scanners een vereenvoudigde weergave. Deze laatste 
vormen bijgevolg een lagere schaal van inmenging169. 
 Gezien het steeds evoluerende karakter van de wetenschap, is uiteraard ook de bodyscan een 
technologie die groeit en waarbij wordt gewerkt aan het minimaliseren van de nadelen en risico’s die 
ermee gepaard gaan. Een aantal algoritmes of “privacy filters” werden ontwikkeld met als doel het level 
van inmenging in het privé-leven te verminderen of zelfs volledig weg te werken170. Deze filters 
impliceren het wazig maken van gezicht en gevoelige lichaamsdelen. Autoriteiten en verkopers van 
bodyscanners moeten kunnen verzekeren dat privacy filters zo weinig mogelijk details van het menselijk 
lichaam van de persoon die wordt gescand weergeven.  

 
3.2. Gegevensbescherming 

 
 RICHTLIJN GEGEVENSBESCHERMING 

 
63. Om wetgeving ten aanzien van gegevensbescherming in lidstaten te harmoniseren verzocht het 
Europees Parlement de Europese Commissie reeds in 1979 om een richtlijn op te stellen. Uiteindelijk 
kwam Richtlijn 95/46/EG 171, na veel kritiek, pas in 1995 tot stand. In deze richtlijn is bepaald dat de 
lidstaten in verband met de verwerking van persoonsgegevens de bescherming van de fundamentele 
rechten en vrijheden van natuurlijke personen moeten waarborgen, inzonderheid het recht op persoonlijke 
levenssfeer172. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele persoon en centraal 
in deze richtlijn staat de principiële beschermwaardigheid van deze gegevens. Het uitgangspunt is dat het 
individu in staat wordt gesteld controle uit te oefenen over wie er welke gegevens over hem of haar mag 
verzamelen, bewerken of opslaan. Dit gebeurt door het vereiste van de toestemming, door inzage- en 
correctierechten, door regels die de transparantie bevorderen, door eisen van doelbinding (toestemming 
voor het gebruik van de gegevens geldt enkel en alleen voor het vooropgesteld doel) en door 
beheersvereisten (vb. wie is verantwoordelijk voor verwerking van de gegevens?)173.  
 
64. Er zijn een aantal redenen waarom de bodyscan zich een inmenging permitteert in het recht op 
bescherming van gegevens. De bodyscan verwerkt “persoonsgegevens” zoals omschreven in de richtlijn, 
omdat de scanbeelden ten eerste persoonlijke gegevens zijn aangezien de gegevens verbonden zijn aan een 
levend individu en dit individu kunnen identificeren174. Ten tweede gaat het om informatie die wordt 
verwerkt door automatische machines en zo in hun bestand wordt opgenomen175. De bodyscan houdt 
bestanden van persoonsgegevens176. Het gebruik van zo’n gegevens door de scan, zelfs wanneer er geen 
beelden worden opgeslagen, valt onder de definitie van “verwerking” uit de richtlijn177. Dit aangezien het 
puur verzamelen of gebruiken van gegevens of zelfs het uitwissen onder de noemer verwerking vallen. 
Tenslotte gaat het ook om gevoelige informatie, omdat de gemaakte beelden informatie bevatten omtrent 
de fysieke staat van de betrokkene.  
                                                
169WP29 en EDPS, repliek op Questionnaire Commissie ‘Questions on the impact of the use of body scanners in the field of 
aviation secturity on human rights, personal dignity, healt and data protection”, 19 december 2008. (Hierna: “WP29 en EDPS, 
repliek Questionnaire”). 
170 Information and Privacy Commissioner, l.c.,p. 3.  
171 Richtlijn 1995/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, 24 oktober 1995,  Pb.L. 281, 23 
november 1995. (Hierna “Richtlijn Gegevensbescherming”).  
172 Art. 1.1. Europese Richtlijn 95/46/EU, 24 oktober 1995.  
173 A.H. VEDDER, “Privacy, een conceptuele articulatie”, Filosofie & praktijk, 2009, vol. 30, nr. 5, p. 7-19. 
174 Art. 2, a) Richtlijn Gegevensbescherming. 
175 Art. 2, b) Richtlijn Gegevensbescherming. 
176 Art. 2 (d) Richtlijn Gegevensbescherming. 
177 Art. 2 (b) Richtlijn Gegevensbescherming. 
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 Een bescherming werd ingevoerd op het vlak van identificatie van het individu. De 
beveiligingsmedewerker die de beelden bekijkt, bevindt zich in een andere kamer, apart van degene die de 
beelden maakt. Geen communicatie tussen hen beide is mogelijk, zodat de persoon die de beelden bekijkt 
niet kan identificeren wie er op zijn scherm tevoorschijn komt. De problemen stellen zich wanneer iets 
wordt gedetecteerd op de scan. Vanaf dan wordt gecommuniceerd tussen beide beveiligingsmedewerkers 
en wordt besloten tot een verder onderzoek van de betrokken persoon. In dat geval is er dus wel sprake 
van een identificatie. 
 

 VOORWAARDEN 
 
65. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan de verwerking van gevoelige persoonlijke gegevens moet 
voldoen: 
 Voor de kwaliteit van de gegevens zijn een aantal regels vastgesteld: Een eerlijke en rechtmatige 
verwerking; voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven doeleinden verkregen en verwerkt; toereikend, 
ter zake dienend en niet bovenmatig; nauwkeurig en volledig, indien niet aanpassing en tenslotte geen 
langere bewaring dan nodig voor verwezenlijking van de doeleinden178. Minimale gegevensverwerking en 
beperking van het gebruiksdoel moeten een integrerend deel zijn van alle systemen die gegevens 
analyseren. Dit wil zeggen dat het doel van de verzameling van persoonsgegevens van meet af aan 
zorgvuldig moet worden afgebakend, en de gegevens niet verder mogen worden verwerkt op een manier 
die daar niet meer te verenigen is. Er mogen geen persoonsgegevens worden verzameld die niet relevant 
zijn voor het afgebakende doel noch langer dan noodzakelijk worden bewaard 179.   
 Voor de toelaatbaarheid van de gegevensverwerking is bepaald dat de verwerking van 
persoonsgegevens slechts mag geschieden in bepaalde gevallen180. Deze voorwaarden zijn niet cumulatief, 
het is voldoende wanneer aan één van volgende vereisten is voldaan:  

• Indien de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. In de gevallen 
waarin bij een scan verplicht is gesteld voor een geselecteerde passagier, vormt deze 
toelaatbaarheidsvoorwaarde een probleem. Is er daarentegen een alternatief beschikbaar, zoals een 
fouillering, dan voldoen bodyscanners op het gebied van toelaatbaarheid. 

• Indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met betrokkene als 
partij, ofwel de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Met 
betrekking tot de noodzaak tot uitvoering van een overeenkomst gaat het specifiek om de vraag of 
de betrokkene afstand doet van zijn rechten door in te stemmen met de overeenkomst om te vliegen. 
Een betwistbaar geval kan zijn in die zin dat men kan aannemen dat vliegtuigenpassagiers afstand 
doen van hun recht op privacy, indien dit noodzakelijk wordt geacht in het belang van veiligheid, op 
het moment dat zij een aankoop van hun vliegtuigticket voltooien181. Deze transactie zal bepaalde 
voorwaarden vereisten om te reizen, inclusief voorwaarden met betrekking tot de toegang van 
vliegtuigen, waarin veiligheidscontroles worden begrepen.  Dit heeft niet tot gevolg dat zo’n 
overeenkomst a priori tot gevolg heeft dat afstand wordt gedaan van de rechten182. Het instemmen 
tot zo’n overeenkomst kan teweegbrengen dat men met bepaalde veiligheidsmaatregelen en 
controles instemt, maar dit geeft de autoriteiten nog geen carte blanche om gelijk welke maatregel 
in te zetten. De noodzaak een wettelijke verplichting na te komen wijst op een wet, decreet of 
ordonnantie krachtens dewelke de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen.  

                                                
178 Art. 6 Richtlijn Gegevensbescherming. 
179 Groep Gegevensbescherming, Advies 1/2007 over het groenboek Opsporingstechnologieën, 9 maart 2007. 
180 Art. 7 Richtlijn Gegevensbescherming. 
181 EHRM, Gillian & Quinton t. Verenigd Koninkrijk, 12 januari 2010. 
182 R. CLAYTON, H. TOMLINSON, The law of the Human Rights (2e editie) , 2009, p. 398-401.  
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• Indien de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene. 
Hiermee wordt bedoeld het belang dat voor het leven van de betrokkene essentieel is. Dit kan met 
of zonder toestemming van de betrokkene. Indien de noodzaak om op te treden zo dringend is dat in 
redelijkheid van de verantwoordelijke niet kan worden gevraagd toestemming van de betrokkene te 
vragen, kan een gegevensverwerking op grond van deze bepaling geoorloofd zijn. Bodyscanners 
zijn ingezet in het oogpunt van nationale en internationale publieke veiligheid, preventie van 
misdaden en de bescherming van de rechten van eenieder, in het bijzonder het recht op leven183.  

• Indien de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van openbaar belang of 
openbaar gezag ofwel de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd 
belang, mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, niet prevaleren. 
Deze laatste bepaling is een restcategorie. Deze algemene regel zet ertoe aan om in concreto na te 
gaan of er tussen tegengestelde belangen van de betrokkene en verantwoordelijke wel een 
evenwicht is, waarbij de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder mogen 
doorwegen184.  

 
66. De lidstaten moeten binnen de perken van deze richtlijn hun nationale regels vaststellen met 
betrekking tot de verwerking van gevoelige persoonsgegevens en onder welke voorwaarden dit rechtmatig 
kan gebeuren185. In Nederland werd in 2001 ter uitvoering van de Richtlijn Gegevensbescherming de Wet 
bescherming Persoonsgegevens vastgesteld186. In het Verenigd Koninkrijk werd in 1998 ter uitvoering van 
de Richtlijn Gegevensbescherming de Data Protection Act vastgesteld187. In België werd de wet tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens in 
1992 reeds vastgesteld188.  
 

 ADVIEZEN GEGEVENSBESCHERMINGSORGANISATIES 
 
67. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) is een onafhankelijke autoriteit 
die in toepassing van het Verordening 45/2001189 waakt over het recht op bescherming van 
persoonsgegevens in de administratie van de Europese Unie. De EDPS heeft als belangrijkste opdracht de 
personen te beschermen van wie de gegevens verwerkt worden door de communautaire instellingen of 
organen – zoals de Commissie, de Raad en het Europees Parlement maar bijvoorbeeld ook het Hof van 
Justitie, het Comité van de regio's of de Europese Investeringsbank - en deze instanties te adviseren over 
gegevensbescherming in een hele reeks activiteitsdomeinen. 
 De artikel 29 werkgroep werd opgericht onder artikel 29 van de Richtlijn Gegevensbescherming 
en zij brengt Europese adviezen uit op vlak van bescherming van persoonsgegevens en privacy.  
 

                                                
183 Art. 2 EVRM en art. 6 IVBPR. 
184 D. DE BOT, Verwerking van persoonsgegevens, Antwerpen, Kluwer, 2001, p. 130 e.v.  
185 Art. 5 Richtlijn Gegevensbescherming. 
186 Wet  houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens, 6 juli 2000 ((“Wet bescherming persoonsgegevens”).  
187 Data Protection Act 1998, hoofdstuk 29, http://www.hmso.gov.uk/acts/acts1998/19980029.htm. 
188 Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, 8 december 1992, 
B.S. 18 maart 1993, gec. versie 1 augustus 2007 (“Wet bescherming persoonlijke levenssfeer).  
189 Verordening nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens, 18 december 2000, Pb.L. 008, 12 januari 2001.  
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69. Beide organen werden geraadpleegd door de Commissie in het kader van de consultatie die zij 
uitbracht omtrent de impact van bodyscanners op de grondrechten van de burgers190. Zij vinden het 
belangrijk dat bodyscanners zo worden ontwikkeld dat vooreerst persoonsgegevens strikt worden gebruikt 
om de vooropgestelde doelen te bereiken. Daarnaast moet het verzamelen van persoonlijke data zo veel 
mogelijk worden geminimaliseerd. De algemene regel zegt immers dat bij het ontwerpen en ontwikkelen 
van de  toepassingen van opsporingssystemen ernaar moet gestreefd worden de verwerking van 
persoonsgegevens zo beperkt mogelijk te houden, d.i. het minimaliseringsbeginsel191. Dit wil zeggen dat 
aangezien men als doel heeft voorwerpen te traceren, gedetailleerde beelden van het lichaam zo veel 
mogelijk moeten worden vermeden.  
 
 
Het blurry maken van de gezichten, data die wordt opgeslagen strikt scheiden van 
data die wordt verwijderd, degene die de beelden bekijkt in een afzonderlijke 
ruimte plaatsen zijn mooie stappen in de goede richting, maar lossen het 
privacyprobleem niet op, zo zijn de organisaties van mening. Volgens hen wordt 
de privacy pas echt beschermd wanneer enkel en alleen een schematische vorm 
van de betrokkene in kwestie wordt weergegeven, want ook in dat geval kunnen de 
doelstellingen perfect haalbaar worden bereikt192.   

 
 

 
70. Rekening houdend met bovenstaande uiteenzetting, zal de inmenging van art. 8 EVRM 
slechts een geoorloofde inbreuk uitmaken indien aan geen enkele van de volgende voorwaarden is 
voldaan: 
1. Het gebruik van de bodyscan geschiedt met de uitdrukkelijke en vrijwillige gegeven toestemming van 

de betrokkenen193; 
2. Het gebruik van de bodyscan steunt op de voorwaarden van legaliteit, legitimiteit en noodzakelijkheid 

(zie infra).  
 
Bovenstaande komt neer op het feit dat wanneer de bodyscan ingezet wordt zonder de uitdrukkelijke en 
vrijwillige gegeven toestemming, de vraag nog moet worden beantwoord of de inmenging die is geschied 
in de privacy en gegevensbescherming voldoet aan de drie voorwaarden om geoorloofd te zijn. Is dit niet 
het geval, dan hebben we te maken met een ongeoorloofde inbreuk, wat zou betekenen dat de autoriteiten, 
door het inzetten van bodyscanners, zich een verboden schending van de privacy permitteren. In wat 
hieronder volgt, zal een toetsing gebeuren van de bodyscan aan elk van de drie beperkingsgronden uit art. 
8, tweede lid EVRM. Dit komt aan bod in de volgende hoofdstukken van dit deel. 
 

                                                
190 Europese Commissie, Consultatie, “The impact of the use of bodyscanners in the field of aviation security on human rights, 
privacy, personal dignity, health ad data protection”, 27 november 2008 (Deadline 19 februari 2009), 
http://ec.europa.eu/transport/air/consultations/2009_02_19_body_scanners_en.htm.  
191 Cf. International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners, 2-3 november 2006, Londen, Verenigd 
Koninkrijk: http://ico.crl.uk.com/files/FinalConf.pdf "A systematic use of impact assessments should be adopted. Such 
assessments would include but be wider than privacy impact assessments, identifying social impact and opportunities for 
minimising undesirable consequences for individuals and society”.  
192 WP29 en EDPS, repliek op consultatie, 11 februari 2009.   
193 College Bescherming Persoonsgegevens, advies aan Minister van Justitie, 24 mei 2002, www.cbpweb.nl.  
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HOOFDSTUK 2: LEGALITEITSBEGINSEL 
 
1. Inhoud 
 
71. Een eerste toetsing van de inmenging gebeurt aan het legaliteitsbeginsel. Artikel 8 EVRM laat een 
inmenging in het privéleven van burgers toe ‘voor zover deze bij de wet is voorzien’. Een inbreuk die niet 
steunt of strijdig is met een nationale wet houdt automatisch een schending van artikel 8 in.   
 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft zich in het verleden reeds in een aantal 
arresten uitgesproken over de interpretatie en draagwijdte van dit beginsel. Volgens het Hof moet in eerste 
instantie worden aangenomen dat een “wet” wordt gezien in de materiële, substantieve betekenis, 
waardoor niet alleen door het parlement gestemde wetten in de formele zin, maar ook infralegale 
besluiten, verordeningen en zelfs ongeschreven recht onder het begrip wet worden gerekend194. Dit is een 
soepele invulling van het wetsbegrip, ontstaan in de common law landen en later overgenomen door de 
landen met continentaal rechtsstelsel. Bepaalde auteurs zijn daarentegen van mening dat ministeriële 
omzendbrieven niet geschikt zijn als grondslag voor de bijzondere opsporingsmethoden195. In tweede 
instantie houdt het Hof rekening met bepaalde kwaliteitscriteria bij het wetsbegrip, die stipuleren dat de 
voorziene wet toegankelijk en voorzienbaar moet zijn voor het publiek. Dit betekent dat de burger op de 
hoogte moet kunnen zijn van de regels die in casu van toepassing zijn en dat voldoende informatie moet 
worden verstrekt over het bestaan, de reikwijdte en de wijze van uitoefening van de inmenging196. Omtrent 
de voorzienbaarheid volstaat het volgens het Hof dat er geen twijfel bestaat over het voorhanden zijn van 
de norm en de inhoud ervan niet onzeker is197. Deze criteria moeten bescherming bieden tegen 
willekeurige daden gesteld door de overheid198. 
 
72. Een inbreuk kan dus slechts worden gerechtvaardigd op grond van een wettelijke basis die aan een 
aantal criteria voldoet. In concrete toepassing op de bodyscan, dient er binnen de randvoorwaarden van 
artikel 8, tweede lid EVRM sprake te zijn van een wettelijke bevoegdheid van degene die belast is met de 
beveiligingstaak, en een gedoogplicht van de betrokkenen199. Hoewel de term “law” door het Hof niet 
formeel, maar materieel wordt geïnterpreteerd, vereist deze uitdrukking in ieder geval dat de inbreuk een 
basis in het Europese of nationale recht heeft en dat die regeling voor de burger toegankelijk is en de 
consequenties daarvan voorzienbaar, terwijl de inbreuk ten slotte ook in overeenstemming moet zijn met 
de “rule of law”200. Hieronder gaan we na of er vooreerst in de Europese wetgeving en daarnaast in elk van 
de nationale rechtsordes een wettelijke basis bestaat voor het inzetten van bodyscanners.  

 
2. Europese wetgeving 
 
73. Zoals reeds in deel 1 besproken, is er geen specifieke wettelijke basis voorhanden die zou kunnen 
dienen als grondslag voor het inzetten van de bodyscan op luchthavens. Dit heeft tot gevolg dat een 
wettelijke grondslag ergens anders zal moeten worden gezocht. Vooreerst bieden de Europese 
                                                
194 EHRM, Huvig t. Frankrijk, 24 april 1990: EHRM, Kruslin t. Frankrijk, 24 april 1990. 
195 Parlementair onderzoek naar de wijze waarop het onderzoek door politie en gerecht werd gevoerd in de zaak “Dutroux-Nihoul 
en consorten”, Parl. St. Kamer 1996-97, nr. 713/6, 164; A. DE NAUW en F. SCHUERMANS, “De wet betreffende de bijzondere 
opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden, R.W. 2003-2004, p. 922. 
196 P. DE HERT, Artikel 8 EVRM en het Belgisch recht: de bescherming van privacy, gezin, woonst en communicatie, Gent, 
Mys en Breesch, 1998, 19-20; P. TRAEST, “De polygraaf en het bewijsrecht in strafzaken. De toekomst van de polygraaf in het 
Belgisch strafrecht” in M. BOCKSTAELE, De polygraaf in België, Brussel, Politeia, 2000, p. 77. 
197 COUSSIRAT-COUSTERE, V., p. 335.  
198 EVRM, Kruslin t. Frankrijk, ibid., par. 35; K. ROZEMOND, Z. CHARLES, de rechterlijke normering van buitenwettelijke 
opsporingsmethoden, Recht en kritiek, 1997, 1, p. 60.  
199 College Bescherming Persoonsgegevens, Advies aan Minister van Justitie, 24 mei 2002, www.cbpweb.nl.  
200 BOSCH, M., Arresten strafrecht en strafprocesrecht, Kluwer, 2008, p. 700.  
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Verordeningen tot beveiliging van de burgerluchtvaart en de counterterrorisme-wetgeving eventuele 
uitwegen voor bodyscanners ingezet om een potentiële terroristische aanslag te voorkomen en terroristen 
op te sporen. Daarnaast biedt de douanewetgeving ter opsporing van drugssmokkelaars. Veel hangt dus 
ook af van het type toestel waarover we het respectievelijk hebben.  
 
2.1. Europese verordeningen tot beveiliging van de burgerluchtvaart 
 
74. De op 11 september 2001 in New York en Washington gepleegde aanslagen illustreren dat het 
terrorisme één van de grootste bedreigingen vormt voor de idealen van democratie en vrijheid en de 
waarden van vrede, die de essentie zijn van de Europese Unie. Daarom is de Europese Unie actief bezig 
met het zoeken naar oplossingen voor dit wereldlijk probleem. Een belangrijke stap hierbij is het 
aannemen van een aantal verordeningen die bindende kracht hebben in elke lidstaat en zo zorgen voor 
harmonisatie binnen Europa op het niveau van beveiliging van de luchtvaart.  
 

VERORDENING NR. 2320/2002  
 
75. Een eerste stap was verordening 2320/2002 I201, in werking getreden op 19 januari 2003, die een 
eerste basis betekende voor de veiligheid van het luchtverkeer binnen de EU. Haar hoofddoel was de 
vaststelling en uitvoering van maatregelen om tegen de burgerluchtvaart gerichte wederrechtelijke daden, 
zoals kapingen of sabotage van vliegtuigen, te voorkomen ter bescherming van alle personen en goederen 
die zich bevinden in of verplaatsen van en naar de Europese Unie202. De bijlage bij deze verordening 
voorzag in gemeenschappelijke basisnormen voor de maatregelen ter beveiliging van de luchtvaart, de 
screeningmethodes en daarnaast ook een van de aan boord van een vliegtuig verboden voorwerpen203. De 
methodes van screening omvatten o.a. handmatige fouillering, metaaldetectorpoorten, handmatige 
metaaldetectoren en controle aan de hand van apparaten die explosieven detecteren.  Eén van de middelen 
om bovenstaande doelstellingen te bereiken is het ‘screenen’ ’van personen vooraleer zij  ‘restricted areas’ 
op luchthavens en aan boord van een vliegtuig betreden. Elke passagier, elk stuk baggage en vracht die 
vertrekt vanuit een Europese luchthaven moet gecontroleerd worden met als doel dat geen enkel verboden 
voorwerp in de verboden zone weet binnen te dringen204. Daarbij mogen de lidstaten, dankzij deze 
verordening toepassing maken van strengere veiligheidsmaatregelen, op voorwaarde dat ze niet strijdig het 
Gemeenschapsrecht zijn205.  
 Een mogelijke manier om deze screening van personen tot zijn recht te laten komen, is door het 
gebruik van bodyscanners. Op de Commissie rust de verplichting de nodige maatregelen voor de 
uitvoering en de technische aanpassing van deze gemeenschappelijke basisnormen worden vast te stellen. 
Zij moet daarbij naar behoren rekening houden met de verschillende soorten activiteiten en met de 
gevoeligheid van de maatregelen in verband met prestatiecriteria en acceptatietests voor apparatuur, 
gedetailleerde procedures die gevoelige informatie bevatten en gedetailleerde criteria voor vrijstelling van 
beveiligingsmaatregelen. Om te komen tot een besluit of bodyscans al dan niet kunnen worden toegelaten 
als een methode van screenen van personen op luchthavens, en onder welke voorwaarden, heeft de 
commissie een onderzoek ingesteld naar de impact van het gebruik van deze toestellen (Zie supra).   
 Tenslotte werd door deze verordening eveneens de “one-stop security” tactiek ingevoerd, waarbij 
passagiers die binnen de Europese Unie reizen, niet meermaals moeten worden gescand. Eenmaal 

                                                
201 Verordening nr. 2320/2002 I tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de 
burgerluchtvaart, 16 december 2002, Pb.L. 355 30 december 2002. (Hierna “VO 2320/2002”). 
202 Art. 1 VO 2320/2002.  
203 Vuurwapens, messen en snij-instrumenten, slagwapens, explosvieven, e.d. 
204 Frequently asked questions “Eu aviation security and passager screening technologies”, Brussel, 10 februari 2010, 
MEMO/10/34, Q1.  
205 Art. 6 VO 2320/2002. 
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gearriveerd en gescreend in een luchthaven van de Europese Unie, moet men niet opnieuw worden 
gescreend wanneer men naar een andere Europese luchthaven reist. Dit heeft belangrijke implicaties voor 
bodyscanners. Ofwel is er een Europese wetgeving om de scanners te implementeren en mogen zij op 
grond hiervan worden gebruikt, ofwel is geen Europese wetgeving en bodyscanners mogen dan in principe 
ook nergens worden ingezet206. In de praktijk is dus in het verleden en nu nog steeds geen sprake van een 
echte toepassing van het one stop security-beginsel, daar bodyscanners her en der nationaal werden 
ingezet zonder een Europese wetgevende basis.  
 
76. In april 2003 heeft de Commissie verordening nr. 622/2003  II207 ter uitvoering van verordening 
nr. 2320/2002 vastgesteld. De betrokken maatregelen zijn vastgelegd in een bijlage. Deze bijlage, die in 
2004 werd gewijzigd, is nooit bekendgemaakt, hoewel in de considerans van de wijzigingsverordening de 
noodzaak werd beklemtoond om de passagiers duidelijk in te lichten over de regels inzake verboden 
voorwerpen. De regel is dat een communautaire verordening die niet is bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie geen bindende kracht heeft voor zover deze verordening beoogt 
verplichtingen op te leggen aan particulieren208. Op grond hiervan heeft het Hof van Justitie recentelijk 
geoordeeld dat een lijst van aan boord van vliegtuigen verboden voorwerpen niet kan worden ingeroepen 
jegens particulieren wanneer deze lijst niet is bekendgemaakt209.  
 
77. Bij de toepassing van de verordening nr. 2320/2002 I is wat later gebleken dat de behoefte bestaat 
aan een aantal technische wijzigingen. Met deze wijzigingen wordt niet beoogt de reikwijdte van de 
verordening te veranderen en zij doen in geen enkel opzicht afbreuk aan de beveiliging van de passagiers 
in de burgerluchtvaart. Om deze reden is in 2004 een verordening ter wijziging van verordening 
2320/2002 I aangenomen210. Deze verordening maakt het mogelijk op kleinere luchthavens een afwijkend 
maar adequaat beveiligingsniveau in te richten. 
 

VERORDENING NR. 65/2006 
 
78. In 2006 werd de basisverordening op een cruciaal punt gewijzigd. Meer bepaald werd artikel 3bis 
aangevuld met de mogelijkheid voor de lidstaten om nieuwe technologieën en processen te testen op hun 
luchthavens211. De lidstaten kunnen een technische methode of proces voor de beveiligingsmaatregelen die 
wordt gebruikt in plaats van die vastgesteld in de regelgeving inzetten, maar hier zijn wel een aantal 
voorwaarden aan verbonden. De methode of het proces moet enerzijds worden gebruikt met als doel de 
evaluatie van een nieuwe manier van het uitvoeren van de controle op de veiligheid betreft, anderzijds 
mag de techniek geen negatieve invloeden hebben op het algemene niveau van beveiliging212. Verder is 
bepaald dat de evaluatieperiode in geen geval langer mag duren dan 30 maanden213. Deze verandering had 
belangrijke implicaties op het vlak van de bodyscan. Door deze wijziging werd het mogelijk, mits 
wettelijke basis, de apparaten voortaan op grond van Verordening 2320/2002 konden worden ingezet ter 

                                                
206 Europees Parlement, debat, l.c., 10 februari 2010. 
207 Europese Verordening Nr. 622/2003 van de Comissie tot vaststelling van maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de 
gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart, 4 april 2003, Pb.L. 89 5 april 2003. (Hierna 
“VO 622/2003”). 
208 Art. 254, lid 2, Verordening nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegang van het publiek tot 
documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, 30 mei 2001, Pb.L. 145, 31 mei 2001; Art. 2, lid 3 - VO 
622/2003.  
209 HvJ 10 maart 2009.  
210 Europese Verordening Nr.  849/2004 houdende wijziging van Europese Verordening nr. 2320/2002, 29 april 2004,  Pb.L. 158 
30 april 2004 p. 1-6. (Hierna “VO 849/2004”). 
211 Europese Verordening Nr. 65/2006 van de Commissie houdende de wijziging van Verordening nr. 622/2003 tot vaststelling 
van maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de 
luchtvaart, Pb.L. 11, 17 januari 2006 (Hierna “VO 65/2006”). 
212 Nieuw Art. 3bis VO 2320/2002.  
213 Art. 1, 6 VO 65/2006. 
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evaluatie. Van die mogelijkheid hebben dan ook een aantal lidstaten gebruik gemaakt, met name het 
Verenigd Koninkrijk en Nederland, waar bodyscanners werden ingezet in het kader van een testperiode. 
Permanente installatie was  uitgesloten, tenzij als additionele, secundaire maatregel. Beide landen hadden 
daarnaast de verplichting om regels en voorwaarden uit te werken in verband met het gebruik van de 
bodyscanners op hun vlieghavens. 
 

VERORDENING 300/2008 

 
79. Verordening 2320/2002 was aan vernieuwing toe en de regels werden in een nieuw jasje gestoken 
door Verordening 300/2008, van kracht sinds 29 april 2010 214. Dit was nodig omdat er nood was aan meer 
flexibiliteit omtrent veiligheidsmaatregelen en procedures met als doel tegemoet te kunnen komen aan 
snel evoluerende bedreigingen215. In het licht van de opgedane ervaringen werd de verordening uit 2002 
dan ook ingetrokken216 en vervangen door een nieuwe verordening waarin gestreefd wordt naar 
vereenvoudiging, harmonisering en verduidelijking van de bestaande regels en naar verbetering van het 
niveau van beveiliging.  
 Er is in bepaald dat personen en voertuigen alleen toegang tot de luchtzijde en tot om 
beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones krijgen als ze aan de vereiste veiligheidsvoorwaarden 
voldoen. Alle passagiers die voor een vlucht vertrekken, inclusief hun handbagage worden aan een 
beveiligingsonderzoek onderworpen om te voorkomen dat verboden voorwerpen in om 
beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones en aan boord van luchtvaartuigen worden gebracht217. Zo 
als reeds eerder vermeld, zijn bepaalde transferpassagiers en transitpassagiers vrijgesteld van deze 
beveiligingsonderzoeken. De Commissie moet op grond van deze regelgeving algemene maatregelen 
vaststellen die dienen voor de beveiliging, dit inclusief de toegelaten methodes van ‘screening’218. Een 
mogelijke manier van screening is aan de hand van bodyscanners. Op grond van de regelgeving is het 
daarnaast ook toegelaten aan lidstaten op basis van een risicoberekening strengere maatregelen treffen dan 
deze die zijn bepaald in de verordening219. Deze strenge maatregelen moeten echter relevant, objectief, 
niet discriminerend en proportioneel zijn in vergelijking met het risico dat deze met zich meebrengen, 
daarnaast moet de Commissie hiervan zo vlug mogelijk op de hoogte worden gesteld220. 
 
80. In deze verordening werd een wettelijke basis gezien op grond waarvan bodyscanners zouden 
kunnen worden geïmplementeerd221. Deze wettelijke basis werd echter in vraag gesteld door het Europees 
Parlement222. Een eerste argument is dat de Europese Commissie in 2008 een voorwerpverordening heeft 
vastgesteld om bodyscanners in de bestaande regelgeving te “implementeren”. Dit wil zeggen dat de 
Commissie niet van oordeel was dat dergelijke scanners reeds in de bestaande wetgeving konden worden 
teruggevonden. Het Parlement benadrukt daarnaast dat bodyscanners niet als zuiver technische maatregel 
kunnen worden beschouwd, maar een grote impact hebben op de fundamentele rechten van burgers. 

                                                
214 Europese Verordening 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, 11 maart 2008, Pb.L. 97, 9 
april 2008. (Hierna “VO 300/2008”). 
215 Frequently asked questions “Eu aviation security and passager screening technologies”, Brussel, 10 februari 2010, 
MEMO/10/34, Q1. 
216 Art. 23 VO 300/2008.  
217 Bijlage VO 300/2008.  
218 Art. 4, 2 VO 300/2008.  
219 Bijlage VO 300/2008. 
220 Art. 6 VO 300/2008. 
221 Persbericht European Area of Freedom Security and Justice, “Full body-scanners: risks of violation of Article 8 of the 
European Convention on Human Rights”, 19 februari 2010, http://afsj.wordpress.com/2010/02/19/full-body-scanners-risks-of-
violation-of-article-8-of-the-european-convention-on-human-rights/. 
222 Ibid. 
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Daarvoor moeten sterke en adequate beschermingen worden ingebouwd223.  
 
VERORDENING 272/2009224 

 
81.       Deze verordening werd recentelijk vastgesteld en voorziet in algemene maatregelen ter aanvulling 
van de in de verordening 300/2008 vastgestelde gemeenschappelijke basisnormen. Ze is uiterlijk van 
toepassing op 29 april 2010225. Meer bepaald werd onder andere vastgelegd welke methoden voor het 
uitvoeren van beveiligingsonderzoeken zijn toegestaan, welke categorieën van voorwerpen zijn verboden 
en in welke omstandigheden bijzondere beveiligingsprocedures mogen worden toegepast of vrijstellingen 
van deze controles mogen worden verleend226.  
         In uitvoering van art. 4, 2 van verordening 300/2008, waarin is bepaald dat de Commissie de 
maatregelen en methodes van screening mag vastleggen, mag volgens deze verordening bepaald zijn dat 
de volgende methoden voor het uitvoeren van beveiligingsonderzoeken van personen mogen worden 
gebruikt, individueel of in combinatie, als primair of secundair instrument en onder welbepaalde 
omstandigheden: Fouilleren, metaaldectectiepoorten, handbediende metaaldetectieapparatuur, 
explosievenspeurhonden en tenslotte apparatuur voor detectie van explosieven227. Dit is al een stuk meer 
dan wat voorheen door de specifieke letter van de wet was toegelaten. Ook in deze verordening is bepaald 
dat om onderzoeksmethodes te kunnen beoordelen die gebruik maken van nieuwe technologieën welke 
nog niet beschikbaar waren op het ogenblik van de vaststelling van deze verordening, mag in de 
uitvoeringsbepalingen bepaald worden dat andere methoden op proef en gedurende een beperkte periode 
mogen worden gebruikt, voor zover dergelijke proeven het algemene beveiligingsniveau niet in gevaar 
brengen228.  
 
82. Nog steeds rijst te vraag of deze Europese wetgeving met de kwaliteit van wetgeving kan 
bestempeld worden, om de inzet van bodyscanners te verantwoorden. De rechtspraak van het Hof 
oordeelde in de Kadi & Al Barakat International foundation v. Council & Commission zaak dat zelfs 
bepalingen die hun basis vinden in het Europees recht, nog steeds de kwaliteiten van een wet kunnen 
ontbreken, wanneer zij contradictioneel zijn ten opzichte van Europese gemeenschappelijke 
mensenrechten229. Bodyscanners schenden een aantal mensenrechten, en weinig of geen maatregelen zijn 
getroffen in verordening 300/2008 om deze rechten te beschermen. Het is dan ook weinig waarschijnlijk 
dat bodyscanners vanuit Europees perspectief zullen voldoen aan het legaliteitsbeginsel zonder een 
specifieke wetgeving van kracht.  
 
2.2. Verordening communautair douanewetboek 
 
83. Specifiek voor Nederland meer bepaald voor haar luchthaven Schiphol, waar men bodyscanners 
heeft ingezet voor de opsporing van de smokkel van verboden middelen is deze verordening belangrijk. 
Ze bepaalt met betrekking tot het binnenbrengen van goederen in het douanegebied van de Gemeenschap 
dat deze goederen vanaf het ogenblik waarop zij worden binnengebracht aan douanetoezicht zijn 

                                                
223 Resolutie van het Europees Parlement over de gevolgen van maatregelen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart en 
van bodyscanners voor de mensenrechten, de privacy, de persoonlijke waardigheid en de gegevensbescherming, 23 oktober 2008, 
P6_TA(2008)0521, http://www.europarl.europa.eu.  
224 Verordening nr. 272/2009 van de Commissie ter aanvulling van de in de bijlage bij Verordening nr. 300/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad vastgestelde gemeenschappelijke basisnormen voor de beveiliging van de burgerluchtvaart, 2 april 2009, 
Pb.L. 91, 3 arpil 2009 (Hierna “VO 272/2009”). 
225 Art. 2 Verordening 272/2009/EG. 
226 Art. 1 Verordening 272/2009/EG. 
227 Bijlage VO 272/2009, deel A “toegestande methoden voor het uitvoeren van beveiligingsonderzoeken”.  
228 Bijlage VO 272/2009, deel A “toegestande methoden voor het uitvoeren van beveiligingsonderzoeken”.  
229 HvJ, Kadi & Al Barakat International foundation t. Council & Commission: In casu werd de hoorplicht en het eigendomsrecht 
geschonden door bepaalde maatregelen. 
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onderworpen: zij kunnen overeenkomstig de geldende bepalingen door de douaneautoriteiten worden 
gecontroleerd230. 
 
3. Nationale wetgeving 

 
84. Op het vlak van nationale wetgeving moet een onderscheid gemaakt worden tussen common law, 
zoals van toepassing in het Verenigd Koninkrijk, en civil law, zoals van toepassing in de continentale 
landen zoals Nederland en België. Het legaliteitsbeginsel wordt op verschillende manieren ingevuld door 
het verschillende functioneren van beide rechtsstelsels231. Common law betekent niet dat wetgeving 
afwezig is. Waar wetgeving bestaat, wordt deze echter, in tegenstelling tot een civil law-stelsel, zo 
restrictief mogelijk geïnterpreteerd. Bij terreinen waar het legaliteitsbeginsel een grote rol speelt, zoals in 
het strafrecht, zal wetgeving echter ook in de common law een dominante rol spelen232. Het 
legaliteitsbeginsel weegt in het Verenigd Koninkrijk aldus even zwaar door als in Nederland en België.  
 
3.1. Nederland 
 

WET LUCHTVAART 
 
85. De Luchtvaartwet233 werd vastgesteld in 1958 en regelde het gebruik van luchtvaartuigen en 
luchtvaartterreinen in Nederland. Deze verouderde wet werd stapsgewijs vervangen door Wet Luchtvaart 
van 18 juni 1992234, omdat de behoefte ontstond de luchtvaartwetgeving volledig te herzien mede door de 
groeiende bemoeienis van de Europese Unie met de veiligheidsaspecten van de luchtvaart235. De Wet 
Luchtvaart heeft het onder meer over de bemanning, de luchtwaardigheid, de vluchtuitvoering, de 
luchtverkeersbeveiliging en de luchthaven Schiphol.  
 In Nederland is de Minister van Justitie volgens deze wet belast met de beveiliging van de 
luchtvaart. Deze, alsook de Koninklijke marechaussee moeten aanwijzingen geven aan de exploitanten 
van de luchthaventerreinen omtrent de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving 
omtrent luchtvaartbeveiliging, d.i. uit de Europese verordening(en) en de luchtvaartwet zelf236. De 
Minister van Justitie kan nadere regels stellen met betrekking tot de voorzieningen die zijn vereist ter 
beveiliging van de burgerluchtvaart. De exploitant van een luchtvaartterrein is op zijn beurt verplicht 
voldoende en passende detectieapparatuur aan te schaffen voor de uitoefening van de controle van de 
reizigers. De Minister kan de exploitant van een luchtvaartterrein een aanwijzing geven inzake de 
aanschaf van detectie-apparatuur indien deze apparatuur redelijkerwijs niet als passend kan worden 
beschouwd.237 De exploitant van een luchtvaartterrein doet de personen die als passagiers aan boord gaan 
van een luchtvaartuig, alsmede hun handbagage, door het beveiligingspersoneel controleren op de 
aanwezigheid van voor bedreiging geschikte voorwerpen; wapens, explosieven of andere voorwerpen en 
stoffen, die voor de bedreiging van personen geschikt zijn dan wel de veiligheid van het luchtvaartuig in 
gevaar kunnen brengen238. Deze controle omvat: 
• een onderzoek met behulp van daartoe bestemde detectieapparatuur; 

                                                
230 Art. 37 Verordening nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek, 12 oktober 1992, Pb.L. 
302, 19 oktober 1992. 
231 EHRM, C.R. t. Verenigd Koninkrijk, 22 november 1996, noot G. KNIGGE.  
232 http://nl.wikipedia.org/wiki/Common_law. 
233 Wet houdende nieuwe regelen omtrent de luchtvaart, 15 januari 1958 (Hierna “Luchtvaartwet”). 
234 Wet houdende algemene regeling met betrekking tot het luchtverkeer, 18 juni 1992 (Hierna “Wet Luchtvaart”). 
235 H. SCHOLTENS, Wet luchtvaart en koninklijke besluiten, Kluwer, 2009, 2e druk, p. 13.  
236 Art. 37ab Wet Luchtvaart. 
237 Art. 37c, 2e - 4e lid Wet Luchtvaart.   
238 Art. 37a, 1e lid, c en 37f Wet Luchtvaart.  
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• steekproefsgewijs, en indien de detectieapparatuur daartoe aanleiding geeft, een onderzoek van 
passagiers aan hun kleding; 

• de stelselmatige uitvoering van het onderzoek aan kleding van passagiers in door de Minister van 
Justitie bij ministeriële regeling te bepalen gevallen; 

• een bevraging van de passagiers met het oog op hun betrouwbaarheid in door de Minister van 
Justitie bij ministeriële regeling te bepalen gevallen239. 

 
86. Belangrijk is dat de luchthaven verplicht is apparatuur aan te schaffen die voldoet aan de eisen op 
het vlak van privacy en gezondheid. De exploitant van een luchtvaartterrein gehouden een plan op te 
stellen dat ondermeer de maatregelen en procedures betreffende de beveiliging omvat240. Voordat gestart 
werd met het gebruik van de bodyscanners, zijn de inrichting van de controlepunten, het precieze type in 
te zetten bodyscanner en de procedures en werkinstructies die bij de controle worden gebruikt, in het plan 
opgenomen. Hierbij is aan de volgende voorwaarden voldaan: 
• het gebruik van de apparatuur in combinatie met de bijbehorende procedures leidt ten opzichte van 

de reguliere controle tenminste tot een gelijkwaardig beveiligingsniveau; 
• het gebruik van de apparatuur heeft geen nadelige effecten op de volksgezondheid. Dit geldt voor 

zowel passagiers als personeel; 
• bij het gebruik van de apparatuur wordt de privacy van personen die een controle ondergaan, 

maximaal beschermd en het risico van spontane herkenning is redelijkerwijs uitgesloten zodat geen 
sprake is van verwerking van persoonsgegevens241. Ter herinnering, er is sprake van een verwerking 
van persoonsgegevens indien identificatie van de betrokkene mogelijk is aan de hand van de 
gegevens over zijn persoon (Zie supra).  

 
87. Aangezien het Ministerie van Justitie de verantwoordelijkheid draagt voor de beveiliging van de 
burgerluchtvaart, heeft deze de bevoegdheid een beslissing te vellen omtrent het al dan niet toelaten van 
bodyscanners op de Nederlandse luchthavens. Minister van Justitie, HIRSCH BALLIN, heeft na goedkeuring 
door de Europese Unie aan Amsterdam Airport Schiphol toestemming gegeven om de scanners in te 
zetten242.  
 

WETBOEK VAN STRAFVORDERING 
 
88. De Wet verruiming mogelijkheden opsporing en vervolging van terroristische misdrijven zorgde 
voor een verruiming van het Wetboek van Strafvordering in 2006243. Artikel 126z werd ingevoerd en somt 
een aantal bijzondere bevoegdheden tot opsporing van terroristische misdrijven op. In geval van 
aanwijzingen van een terroristisch misdrijf is de opsporingsambtenaar, bij bevel van de officier van 
justitie, bevoegd in het belang van het onderzoek personen aan de kleding te onderzoeken en gebruik te 
maken van detectieapparatuur of andere hulpmiddelen244. Deze apparatuur kan bij aanwijzingen in het 
door de officier van justitie in zijn bevel genoemde gebied worden ingezet, in een aangewezen 
veiligheidsrisicogebied is een meer reguliere inzet mogelijk. De bevoegdheid om de burger aan zijn 
kleding te onderzoeken en gebruik te maken van detectieapparatuur impliceert de bevoegdheid voor de 
opsporingsambtenaar om een onwillige burger te vragen zich aan beide vormen van onderzoek te 
onderwerpen en deze bij een weigering tegen de wil van de burger te effectueren. De inzet van detectie-

                                                
239 Art. 37h, 1e lid Wet Luchtvaart.  
240 Art. 37e Wet Luchtvaart.  
241 Brief Minister van Justitie, “Inzet van bodyscanners ter beveiliging van de burgerluchtvaart”, 13 januari 2009.  
242 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NL), Vr. En Antw. bodyscan, 12 januari 2010. 
243 De Wet verruiming mogelijkheden opsporing en vervolging van terroristische misdrijven zorgde voor een verruiming van het 
Wetboek van Strafvordering.  
244 Art. 126zs Wetboek van Strafvordering. 
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apparatuur mag echter geen inbreuk maken op de lichamelijke integriteit van de personen die worden 
onderzocht.245 
 
89. De inzet van bodyscanners waarbij röntgenstraling wordt toegepast waarvan nog niet bekend is of 
er al dan niet gezondheidsrisico's aan verbonden zijn, is op basis van artikel niet mogelijk246. De 
bevoegdheid van dit artikel komt in inhoudelijk opzicht overeen met de bevoegdheid van artikel 37h, 
eerste lid, onderdeel a, van de Wet Luchtvaart waarin bepaald is dat de fouillering beperkt behoort te 
blijven tot aftasting van de kleding en zonodig het onderzoeken van aparte kledingstukken. Hiervoor kan 
van de betrokkene wel gevraagd worden kleding uit te trekken. Net zoals bij de bevoegdheid van artikel 
37h, geldt in het kader van de uitoefening van de bevoegdheid van artikel 126m dat fouillering niet 
beperkt is tot oppervlakkige aftasting zoals voorgeschreven voor de zogenaamde veiligheidsfouillering. 
Een dergelijke fouillering is gericht op het afwenden van de direct gevaar voor de betrokken ambtenaren. 
Het doel van onderhavige bevoegdheid is onderzoek in verband met aanwijzingen van een terroristisch 
misdrijf. Dat kan meer vergen dan oppervlakkige aftasting en kan bijvoorbeeld ook betekenen dat 
kledingstukken uitgetrokken moeten worden. Gelet op het vorenstaande is voorzien in de mogelijkheid om 
bij algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen over de wijze waarop het onderzoek aan de 
kleding dient te plaats te vinden. Daarin kan bijvoorbeeld worden geregeld dat de fouillering wordt 
uitgevoerd door personen van hetzelfde geslacht en dat deze plaatsvindt in een afgezonderde ruimte. 
Voorts kunnen technische voorschriften worden gegeven omtrent detectie-apparatuur die kan worden 
gebruik voor het onderzoek aan de kleding247. 

 
DOUANERECHT 

 
90. Het Nederlandse Douanerecht is volledig gebaseerd op Europees recht, meerbepaald op de 
Verordening Communautair Douanewetboek248. In het oude douanerecht vòòr 2009 putte de douane zijn 
bevoegdheid om lijfsvisitaties  uit te voeren op artikel 17 Douanewet. Deze bevoegdheid ging toen al 
aanmerkelijk verder dan de bevoegdheden die een opsporingsambtenaar heeft op basis van het Nederlands 
Wetboek van Strafvordering249. Sinds 21 januari 2009 is de Algemene Douanewet250 van kracht. Deze 
vervangt de Oude Douanewet en brengt meteen een wijziging aan op het vlak van lijfsvisitaties uit het oud 
artikel 17251.  De Algemene Douanewet vormt de wettelijke grond waar de Douane de bevoegdheid uit put 
om lijfsvisitaties toe te passen, met name: “De inspecteur is bevoegd personen die aanwezig zijn in of op 
de in artikel 1:26 bedoelde locaties of vervoermiddelen of deze juist gaan betreden of hebben verlaten aan 
lijfsvisitatie te onderwerpen.”252 In het artikel 1:28 van de nieuwe wet is een bepaling bijgekomen die als 
wettelijke grond dient voor lijfsvisitaties met behulp van toestellen die door de kleren kunnen kijken. 
Meer bepaald word omschreven dat: “Onder lijfsvisitatie wordt mede verstaan het onderzoek met behulp 
van apparatuur waarmee door kleding van de betrokken persoon kan worden gekeken.”253 
 

                                                
245 Voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten ter 
verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven, Parl. St. Tweede Kamer, vergaderjaar 
2004–2005, 17 juni 2005 (Hierna: “Voorstel verruiming W. Sv. en Sw. Terroristische misdrijven”). 
246OPENBAAR MINISTERIE NEDERLAND, Handboek voor de opsporingspraktijk, deel I, Sdu Juridisch, 2007, p. 156.  
247 Voorstel verruiming W. Sv. en Sw. Terroristische misdrijven. 
248 Verordening nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek, 12 oktober 1992, Pb.L. 302, 19 
oktober 1992. 
249 F. DE VRIES, De bestuurlijke boete in de douanewet, Bilthoven, 2005.  
250 Wet van 3 april 2008 tot algehele herziening van de douanewetgeving. 
251 Art. 17 Oude Douanewet. 
252 Art. 1:28, 1 Algeme Douanewet. 
253 Art. 1:28, 7 Algemene Douanewet.  
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91. Bepaalde Nederlandse rechtspraak stelt dat mocht de wetgever beoogd hebben aan de douane in 
het kader van diens controlerende taken een bevoegdheid toe te kennen die gelijk is aan, of zelfs ruimer is 
dan die waarover het opsporingsapparaat beschikt ten aanzien van verdachten tegen wie ernstige bezwaren 
zijn gerezen, dan zou een dergelijke bevoegdheid, die immers een uitzondering maakt op het 
grondwettelijke recht van onaantastbaarheid van het lichaam, expliciet in de wet moeten zijn vermeld. Met 
de aanpassing van de Nederlandse douanewetgeving werd beoogd de wettelijke regeling, in het bijzonder 
waar de lijfsvisitatie verder gaat dan onderzoek aan de kleding in overeenstemming te brengen met de 
eisen die de art. 10 en 11 van de Grondwet en art. 8 van het EVRM stellen aan een inbreuk op het recht op 
de persoonlijke levenssfeer en op het recht op onaantastbaarheid van het lichaam254. Het nieuwe 
douanerecht heeft een wettelijke basis gecreëerd voor de douane om veiligheidscontroles te doen door 
middel van bodyscanners.  

 
3.2. Verenigd Koninkrijk 
 
92. Om te bepalen of in dit land een wettelijke basis kan worden gevonden voor het inzetten van 
bodyscanners, moeten twee vragen worden gesteld: Is er een substansieve wettelijke basis om dergelijke 
onderzoeken te doen? Heeft deze wettelijke basis de normatieve kwaliteiten geassocieerd met de 
internationale definitie van “wet”? 255 
 

TERRORISM ACT 2000 
 
93. De bevoegdheid op basis van de wet voor het inzetten van bodyscanners kan mogelijks worden 
gezien Terrorism Act van 2000, meer bepaald in secties 44-47256. Deze bepalingen houden de macht van 
de politie in personen te stoppen en te onderzoeken in het kader van terrorismebestrijding. De rechtspraak 
van Straatsburg heeft deze macht unaniem in strijd met art. 8 EVRM bevonden omdat, niettegenstaande 
dat daarvoor een basis kan worden gevonden in de wet, ze niet voldoet aan de vereiste van de legaliteit257. 
De overwegingen waren dat er voor deze controles geen voldoende beschermingen waren ingebouwd 
tegen mogelijke misbruiken. In deze zelfde zaak werd echter beslist dat de macht van de 
luchthavenautoriteiten om op constante basis onderzoeken uit te voeren duidelijk moet worden 
onderscheiden van “random stop and search”-praktijken uit deze Act. Het verschil tussen beide kan 
worden gezien in de contractuele basis voor de controles op de luchthavens, in die zin dat de passagier 
instemt met de veiligheidscontroles op het moment dat hij zijn vliegticket aankoopt en dus instemt met de 
voorwaarden van het contract. Bij een “random stop en search” komt er uiteraard geen enkel voorafgaand 
akkoord aan te pas. Deze opvatting moet echter ook sterk worden genuanceerd, aangezien bepaalde 
personen geen andere keuze hebben dan te vliegen258. 
 

TERRORISM ACT 2006 
 
94. De Terrorism Act 2006 tot wijziging van de Act 2000 werd in April 2006 van kracht259. De wet 
werd opgesteld in het spoor van de bomaanslagen van juli in Londen en moet de opleiding en de 
rekrutering van zogenaamde terroristen vermijden. Daarnaast probeert deze wet het gemakkelijker te 
maken om potentiële bommenwerpers te vervolgen op grond van het voorbereiden van een 
terroristenhandeling, het geven van of het ontvangen van een opleiding tot terrorist, en het verkopen of 
verspreiden van terroristenpublicaties. Het zou ook bevoegdheden verwijden om organisaties te verbieden 

                                                
254 LJN: AZ8795, Hoge Raad , 01567/06, 29 mei 2007.  
255 Advies H. MOUNTFIELD,  Parl. St. Matrix Chambers, 8 februari 2010, p. 12. (Hierna: “Advies Mountfield”) 
256 Terrorism Act, 24 juli 2000.  
257 EHRM, Gillian & Quinton t. Verenigd Koninkrijk, ibid. 
258 Advies Mountfield, p. 15. 
259 Terrorism Act 2006. 
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die terrorisme verheerlijken. Op het vlak de bevoegdheden tot “stop and search” is er echter weinig 
zinvols veranderd, bijgevolg is deze nieuwe wet weinig relevant voor de maatregelen die worden 
besproken.  
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INTERIM CODE OF PRACTICE 
 
95. Naast de basis in de terrorismewetgeving, heeft de Code of Practice eveneens de potentie een 
uitweg te bieden als nationaal wettelijke basis. Het gaat om een publiek document, waarin regels vervat 
zitten die moeten worden gerespecteerd tijdens de controle met een bodyscan260. Er heerst echter wat 
twijfel omtrent de wettelijkheid van deze Code261 
 De basis ervan kan worden gezocht in art. 4 verordening 300/2008 op grond waarvan de algemene 
maatregelen vastgesteld in de verordening met betrekking tot onder andere toegestane methoden voor het 
uitvoeren van beveiligingsonderzoeken, kunnen worden aangevuld of gewijzigd. Dit moet gebeuren 
volgens een speciale regelgevingprocedure. De Code of Practice is geen statutaire regeling, dus een basis 
in art. 4 is twijfelachtig.  De basis ervan kan daarnaast worden gezocht in art. 6 van dezelfde verordening, 
volgens dewelke de lidstaten maatregelen mogen toepassen die strenger zijn dan de in artikel 4 bedoelde 
gemeenschappelijke basisnormen, indien zij daarbij te werk gaan op basis van een risicobeoordeling en 
handelen in overeenstemming met de communautaire regelgeving. Er is nergens sprake van een 
risicoanalyse wat zou kunnen betekend hebben dat het Verenigd Koninkrijk strengere maatregelen mag 
opleggen. De Commissie heeft hier nog niets over ontvangen262.  
 Daarnaast garandeert de code evenmin dat geen discriminatie of misbruik zal plaatsvinden bij de 
“random” selectie van passagiers om een bodyscan te ondergaan. Ter herinnering, op het moment van 
selectie moet de betrokkene de keuze maken tussen een bodyscan of niet vliegen. In de code staat 
weliswaar dat geen selectie zal worden gemaakt op basis van persoonlijke karakteristieken. Nergens staat 
echter vermeld op basis van welke criteria de selecties dan wel gebeuren. Personeel wordt opgeleid om 
personen die “verdacht gedrag” vertonen eruit te pikken, een vaag begrip dat zich ruim laat invullen. 
Zonder duidelijke protocol omtrent de selectieprocedure, is het denkbaar dat de objectiviteit in het gedrang 
wordt gebracht en bepaalde selecties gebeuren op basis van subjectieve criteria en overtuigingen263.  
 
96. De Matrix Gabbers gaven hun advies omtrent de wettigheid van de Code, waarin wordt benadrukt 
dat er teveel discretionaire ruimte, te weinig transparantie en  teveel ruimte voor discriminatie speelt 
waaruit volgt dat de Code niet behoorlijk kan functioneren als bron van recht opdat de inzet van 
bodyscanners zou voldoen aan art. 8, 2 EVRM264.  
 
3.3. België 
 

WETBOEK VAN STRAFVORDERING 
 

97. Het opsporingsonderzoek wordt in het Belgische Wetboek van Strafvordering omschreven als het 
geheel van de handelingen die ertoe strekken de misdrijven, hun daders en de bewijzen ervan op te sporen 
en de gegevens te verzamelen die dienstig zijn voor de uitoefening van de strafvordering. Het wordt 
gevoerd onder de leiding en het gezag van de bevoegde procureur des Konings. Het opsporingsonderzoek 
strekt zich uit over de proactieve recherche. Hieronder wordt verstaan, met het doel te komen tot het 
vervolgen van daders van misdrijven, het opsporen, het verzamelen, registreren en verwerken van 
gegevens en inlichtingen op grond van een redelijk vermoeden van te plegen of reeds gepleegde maar nog 
niet aan het licht gebrachte strafbare feiten, en die worden of zouden worden gepleegd in het kader van 

                                                
260 Advies Mountfield, p. 13.  
261 Ibid., p. 18.  
262 Ibid. 
263 Ibid. 
264 Ibid. 
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een criminele organisatie265. Behoudens de wettelijke uitzonderingen mogen de opsporingshandelingen 
geen enkele dwangmaatregel inhouden noch schending inhouden van individuele rechten en vrijheden266.  
 
 VOORSTEL TOT RESOLUTIE 
 
98. Begin 2010 werd door de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers een voorstel van resolutie 
ingediend over het  gebruik van bodyscanners op de Europese bodem267. Daarin stond te lezen dat 
Europees initiatief wordt afgewacht door de Belgen vooraleer zij in overweging zouden nemen om de 
scanners in te zetten op hun luchthavens. Daar kwam een reactie op met kritiek op de afwachtende 
houding van de Belgische autoriteiten en hun tekortkoming bij het opnemen van hun 
verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid om te zorgen voor de veiligheid van alle burgers  (Zie 
supra). Dit alles werd echter nog niet omgezet in wetgeving, waardoor ook een specifieke wetgevende 
basis ontbreekt.  
 Zonder een Belgische resolutie specifiek gericht op de inzet van bodyscanners is het zeer 
twijfelachtig of de bodyscan zijn wettelijke basis anders zal kunnen terugvinden. Aangezien de inzet de 
potentie heeft om inbreuken te maken op meerdere individuele rechten en vrijheden, gaat het om een 
opsporingshandeling die in strijd is met het Wetboek van Strafvordering. Alweer, pas wanneer behoorlijke 
beschermingen tegen een potentieel misbruik van recht zijn ingebouwd, kan dit een mogelijke basis 
vormen. 
 
4. Besluit 
 
99. In de zaken Huvig en Kruslin t. Frankrijk werd door het Hof beslist dat de Franse 
telefoontapregeling strijdig was met artikel 8 omdat onvoldoende precies was geregeld onder welke 
voorwaarden de onderzoeksrechter het recht had het afluisteren van de telefoongesprekken te bevelen. De 
algemene omschrijving van de taak van de onderzoeksrechter in het Wetboek van Strafvordering volstond 
niet als wettelijke basis268. Dit heeft tot gevolg dat wettelijke bepalingen die te weinig precies of te ruim 
worden geformuleerd, niet zullen voldoen aan de legaliteitseis.  
 Bij toetsing aan het legaliteitsbeginsel komt de bodyscan voor opsporing van terroristen er maar 
zwakjes uit. Vooreerst blijft een specifiek Europees wettelijke basis geheel uit. In de verordeningen met 
betrekkingen tot de beveiliging van de burgerluchtvaart kan eventueel een toevlucht worden gevonden, 
maar die is ook weinig soeps en wordt in twijfel getrokken door een aantal autoriteiten. Daarnaast is 
evenmin duidelijkheid omtrent een wettelijke basis in de nationale rechtsstelsels. In Nederland werd 
volgens de wet goedkeuring gegeven aan het gebruik van bodyscanners  door de Minister van Justitie en  
hiermee staat zij het stevigst in vergelijking met elders in Europa. Het Verenigd Koninkrijk heeft met 
goede bedoelingen een code ontwikkeld, maar ook hier wordt de kwaliteit van wet sterk in twijfel 
getrokken. België houdt het bij een aantal voorstellen voor specifieke wetgeving, maar daar is het 
momenteel ook bij gebleven. Hieruit kan ik alleen maar concluderen dat reeds bij de eerste toetsing reeds 
een kink in de kabel te vinden is. Met betrekking tot de bodyscan in Nederland voor opsporing van 
drugssmokkelaars ligt het anders. Evenmin is er sprake van een Europeesrechtelijke basis, maar op 
nationaal niveau heeft het nieuwe douanerecht heeft voor dit systeem een wettelijke basis gecreëerd.  

                                                
265 Art. 28bis §1 en 2 W. Sv.  
266 Art. 28bis §3 W. Sv. 
267 Voorstel van resolutie, “Het gebruik van  bodyscanners op Europese bodem”, Parl. St. Senaat, 1 februari 2010, 2396/001.  
268 EHRM, Huvig t. Frankrijk, ibid.; EHRM, Kruslin t. Frankrijk, ibid.   
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HOOFDSTUK 3: LEGITIMITEITSBEGINSEL 
 
1. Inhoud 
 
100.  De legaliteitstoets is belangrijk, in die zin dat de grondrechten de regel vormen en de inbreuken de 
uitzondering, waarbij het Hof zal aanvangen met de controle van de legaliteit en pas wanneer deze vervuld 
is verder gaat met de toetsing van de twee resterende voorwaarden uit art. 8, tweede lid EVRM269. 
Wanneer wordt besloten tot een positieve toetsing van de inmenging aan de voorwaarde van legaliteit, 
wordt overgegaan tot de een toetsing aan de tweede voorwaarde: het legitimiteitsbeginsel. Dit beginsel laat 
alleen inmengingen toe op het recht op privacy wanneer deze in verband kunnen worden gebracht met de 
bescherming de volgende legitieme doelstellingen: de veiligheid van het land, de openbare veiligheid, het 
economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde270. De opgesomde doeleinden van 
art. 8 EVRM moeten worden nagestreefd met de inbreuk. De beperking moet in verhouding staan tot het 
nagestreefde doel. in de zin van voldoende zwaarwegend dan wel te beantwoorden aan een werkelijke 
behoefte. Privacyinbreuken zijn bijgevolg alleen toegelaten om concrete reële wanordelijkheden te 
vermijden271.  
 Opsporingsprocedures -en maatregelen hebben specifiek tot doel wanordelijkheden te vermijden 
en personen die verdacht worden van criminele acties op te sporen en aan te pakken. Welke 
opsporingsbevoegdheid in een concreet geval mag worden uitgeoefend, hangt af van diverse 
omstandigheden. Een van de belangrijkste factoren hierbij is de ernst van het strafbare feit: naarmate de 
strafbare feiten ernstiger zijn, heeft de politie meer bevoegdheden om inbreuk te maken op 
grondrechten272.  

 
2. Legitieme doelen 
 
2.1. Bestrijding van georgraniseerde criminaliteit  
 
101. Georganiseerde criminaliteit begeeft zich op actieterreinen die variëren van handel in zowel legale 
als illegale producten, zoals drugs, ivoor, mensensmokkel, prostitutie, wapensmokkel, afpersing, 
internetcriminaliteit, moord, drankhandel en autodiefstal, het witwassen van geld, e.d. Criminele 
organisaties zien in het smokkelen van drugs een manier om snel veel geld te verdienen. De meest ernstige 
vorm van georganiseerde criminaliteit zijn de praktijken van terroristische organisaties.  

Terrorisme is een bedreiging voor levens, het brengt hoge kosten met zich mee, zoekt de openheid 
en tolerantie van onze maatschappij te ondermijnen en is geëvolueerd naar een groeiende strategische 
dreiging richting geheel Europa. In toenemende mate zijn terroristische organisaties, meestal verbonden 
via elektronische netwerken, van zins ongelimiteerd geweld te gebruiken om overvloedig slachtoffers te 
veroorzaken. De meest recente golf van terrorisme is globaal in zijn werkingsgebied en is ingegeven door 
hevige godsdienstige extremismen. Het komt uit complexe oorzaken voort, zoals de druk van 
modernisering, culturele, sociale en politieke crisissen. Dit fenomeen is ook een deel van onze eigen 
maatschappij. Europa is zowel een doel als een basis voor dergelijk terrorisme: De Europese landen zijn 
geviseerd en in het verleden op frequente basis aangevallen (Zie supra). Logistieke basissen voor Al - de 

                                                
269 D. VOORHOOF, “De vrijheid van expressie en informatie en de rechtspraak van het ECRM en het EHRM betreffende artikel 10 
EVRM (1958-1994)”, Mediaforum, 1994, nr. 11-12, p. 117.  
270 H. ROSCAM ABBING, Artikel 8: het recht op privéleven’, het EVRM en de gezondheidszorg, Nijmegen, Ars Aequi Libri, p. 105-
118.  
271 J. SCHOKKENBROEK. De openbare orde als beperkingsgrond voor de vrijheid van meningsuiting, Bulletin NJCM, 1986, 1, p. 5-
7.  
272 B.J. KOOPS, A. VEDDER, ibid., p. 30. 
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qaedacellen zijn aan het licht gebracht in het VK, Italië, Duitsland, Spanje en België273. Sinds 2001 zijn 
verschillende incidenten geconstateerd die wijzen op het heimelijk vervoeren van explosieve middelen in 
de burgerluchtvaartsector met als doel het plegen van een aanslag, waarbij de middelen lastig te 
onderkennen zijn. Terrorisme wordt opgevat als een combinatie van twee elementen, het objectief en het 
subjectief element. Het objectief element impliceert dat het fenomeen betrekking heeft op een reeks 
ernstige criminele handelingen zoals moord, lichamelijke verwondingen, gijzeling, afpersing, 
vervaardiging van wapens, aanslagen, het bedreigen met een van de voornoemde gedragingen e.d. Het 
subjectief element is aanwezig wanneer deze handelingen worden begaan met  specifieke doelstellingen, 
nl. om een bevolking ernstig vrees aan te jagen, de overheid of een internationale organisatie op 
onrechtmatige wijze te dwingen tot het verrichten of het zich onthouden van een handeling of de politieke, 
constitutionele, economische of sociale basisstructuren van een land of een internationale organisatie 
ernstig te ontwrichten of te vernietigen. Dan pas worden de handelingen als terroristische misdrijven 
beschouwd274.  
 De luchtvaartsector is een vizier voor de terreuraanslagen. Binnen de luchtvaart zijn doorheen de 
geschiedenis 3 veelgebruikte methodes waar te nemen die terroristen aanwenden: kapingen, het gebruik 
van explosieven en het vliegtuig als wapen. De laatste vorm kent veruit het meeste slachtoffers (zowel op 
het vliegtuig als op de grond). De veiligheid is verhoogd na 11 september, daar kunnen we niet om heen, 
maar dit draagt uiteraard een kost met zich mee275. 
 
102. Het bestrijden van terrorisme vereist een mengsel van intelligentie, politie, gerechtelijke, militaire 
en andere middelen276. In de strategie van terrorismebestrijding kunnen verschillende fasen worden 
onderscheiden: proactie en preventie, planning, verstoring en reactie. Waar proactie en preventie zich 
richten op het voorkomen van terrorisme door aandacht te bestreden aan de oorzaken, heeft planning 
betrekking op de maatregelen die genomen worden om voorbereid te zijn op een terroristische aanslag. 
Verstoring richt zich op de beleid waarbij inlichtingendiensten, justitie of andere actoren geplande en 
voorbereide terroristische acties verstoren door bekend te maken dat zij kennis hebben van een geplande 
actie of door de betrokken terroristen te arresteren. De strategie van reactie na een terroristische aanslag 
richt zich op de repressieve acties die kunnen volgen na een aanslag (onderhandelingen, arrestaties, 
wraakacties, moord, e.d.)277. In de fase van proactie en preventie wordt veel aandacht besteed aan allerlei 
vormen van technisch-fysieke maatregelen die vooral plaatsvinden in de beveiliging en de bewaking. Het 
wordt duidelijk dat het hier in toenemende mate gaat om een omvangrijke industrie die er deels zelf 
belang bij heeft dat een zekere angst en onzekerheid blijft bestaan voor moderne terroristische aanvallen. 
Er is een complexe interactie tussen deze veiligheidsindustrie en de noodzaak te komen tot 
veiligheidsmaatregelen278. De waaier aan technisch-fysieke maatregelen is oneindig. De meeste 
organisaties lijken zich sterk te concentreren op fysieke en technische maatregelen in en rondom openbare 
gebouwen, bijvoorbeeld luchthavens.  
 Bodyscanners worden gebruikt om personen te screenen met als doel bescherming van personen en 
goederen binnen de Europese Unie door het bestrijden van daden van onwettige interferentie op civiele 
vliegtuigen, zoals sabotage en kaping van vliegtuigen. De veiligheid van de luchtvaart is een legitiem 
doel, maar deze stelling moet ondersteund worden met bewijs van enerzijds de noodzakelijkheid van de 

                                                
273 World Economy, Ecology and  Development Berlijn (WEED), Documentatie, “Civilian Perspective or Security Strategy? 
European Development Policy  Confronting New Challenges in  Foreign and Security Policy”, 24 november 2004, p. 53. (Hierna: 
“WEED-documentatie”) 
274 http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/l33168_nl.htm 
275 T. BRULEZ, Terreur in de luchtvaart: balans na 9/11. Unpublished thesis, BaMV/EMV, IPSOC. Retrieved 9/11/2009, 2008. 
from http://doks.katho.be/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SKAT4028bb001930bd6501197f7edbf5030c. 
276 WEED-documentatie, p. 54. 
277 STERN 1999, SCHWEITZER 1998, REEVE 1999.  
278 LAQUEUR 2003.  
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scanners, anderzijds is het belangrijk accuraat te vergelijken of er geen alternatieven zijn, die minder 
zware gevolgen hebben voor de privacy, maar toch dezelfde doelen bereiken279. 
 
103. Een Europese reactie op dit alles is onontbeerlijk. De Europese Unie helpt de lidstaten om aan deze 
wereldwijde dreiging het hoofd te bieden. De Europese Raad is op 21 september 2001 in een 
buitengewone bijeenkomst bijeengeweest teneinde de internationale situatie na de terroristische aanslagen 
in de Verenigde Staten te analyseren en de nodige impulsen te geven aan het optreden van de Europese 
Unie. Het terrorisme is een belangrijke uitdaging voor de wereld en voor Europa. De Europese Raad heeft 
besloten dat de strijd tegen het terrorisme meer dan ooit een prioritaire doelstelling van de Europese Unie 
zal zijn. Er werden de nodige maatregelen vastgelegd ter versterking van de veiligheid in de luchtvaart. 
Deze maatregelen betreffen de technische opleiding van bemanningen, de controle van de bagage in het 
vrachtruim en bij de verdere afhandeling, de bescherming van de toegang tot de cockpit en de controle op 
de kwaliteit van de veiligheidsmaatregelen in de lidstaten. De daadwerkelijke en uniforme toepassing van 
de veiligheidsmaatregelen in de luchtvaart zal met name worden verzekerd via een wederzijdse 
controle280. Het strategisch element van de EU bestaat erin het terrorisme mondiaal te bestrijden onder 
eerbiediging van de mensenrechten en haar grondgebied veiliger te maken, om haar burgers de 
mogelijkheid te bieden in een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te leven281. De vier kernelementen 
van de EU-terrorismebestrijdingsstrategie zijn voorkoming, bescherming, vervolging en reactie in het 
geval van een aanslag. Deze  elementen werden aanvankelijk vastgelegd in 2001 en laatst bijgewerkt in 
2005282. Het element “bescherming” is hier het meest van belang. Het brengt met zich mee dat burgers en 
infrastructuur moeten worden beschermd. Daarnaast moet ervoor ernaar worden gestreefd dat de kans op 
terroristische aanvallen zo maximaal mogelijk worden gereduceerd door middel van verbeterde 
veiligheidscontroles aan de buitengrenzen, kritieke infrastructuur en luchthavens283284. 
 Hierbij hoort het verbeteren van de technologieën die persoonsgegevens verzamelen en uitwisselen. 
Betrouwbare, geteste, toegankelijke, betaalbare en wederzijds erkende opsporingstechnologieën zijn 
onmisbaar in deze strijd tegen het terrorisme en spelen een belangrijke rol bij de werkzaamheden van 
veiligheidsinstanties285. 
 De EU heeft daarnaast nog verschillende maatregelen genomen waardoor ervoor wordt gezorgd dat 
terroristische organisaties moeilijker in Europa kunnen opereren. Zo is een lijst van terroristische 
organisaties en personen opgesteld, waarvan de financiële tegoeden zijn bevroren. Daarnaast worden ook 
de grenscontroles versterkt. Op internet houden landen radicale websites en sites van terroristische 
organisaties in de gaten en geven die informatie door aan de anderen. Ook worden persoonsgegevens 
sneller uitgewisseld286. 
  
104. Tenslotte moet niet alleen worden gekeken naar de Europese dreiging, maar naar de nationale 
niveaus van terreurdreiging. De kans dat Nederland geconfronteerd wordt met een terroristische aanslag 
werd lange tijd als reëel ingeschat. In het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland, dat vier maal per jaar 
wordt opgesteld, werd meerdere malen in het verleden besloten tot een “substantieel” dreigingsniveau287. 

                                                
279 WP29 en EDPS, repliek Questionnaire. 
280 E. KEBAN, Veiligheid in luchtvervoer: Quo vadis?. Unpublished thesis, Katholieke Hogeschool Kempen, 2004. 
Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Geel. 
281 Europese Coördinator voor terrorismebestrijding, Nota “Toepassing van de strategie en het actieplan inzake 
terrorismebestrijding (juni-november 2008)”, 19 november 2008, 15912/08.  
282 Kaderbesluit  2002/475/JBZ  van de Raad inzake terrorismebestrijding, 13 juni 2002, Pb. 2002 L164/3;  Kaderbesluit 
2008/919/JBZ van de Raad van 28 november 2008 tot wijziging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding 
283 Europese Raad, “The European Union counter-terrorism strategy”, 30 november 2005, 14469/4/05 REV 4, p. 3. 
284 WEED-documentatie, p. 6-7. 
285 COM (2007) 649, mededeling aan het Europees Parlement en de Raad, “Intensivering van de strijd tegen terrorisme”, 6 
november 2007, p. 3-6.   
286 Terrorismebeleid Europa te raadplegen op: http://www.europa-nu.nl/id/vh1alt8tl1wf/terrorismebeleid 
287 Nationaal Coördinator terrorismebestrijding, Dreigingsbeeld terrorisme Nederland, nr. 12, 5 maart 2008 (DTN12); nr. 14, 9 
september 2008 (DTN14); nr. 16, 6 april 2009 (DTN16); nr. 18, 11 september 2009 (DTN18). 
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Dit dreigingsniveau is, oplopend gezien, het derde niveau uit het viertal mogelijke algemene 
dreigingsniveaus: minimaal, beperkt, substantieel en kritiek. Internationale jihadistische groeperingen 
vormen een belangrijke dreiging voor de belangen van West-Europese landen. Deze groeperingen hebben 
de capaciteit en de wil om Europa en westerse belangen in het buitenland te treffen, zoals in de 
Pakistaans-Afghaanse regio. Zij hebben tevens nog steeds de intentie om aanslagen te plegen tegen de 
belangen Nederland. Voor deze groeperingen blijft Nederland een ‘legitiem’ doelwit vanwege de 
aanwezigheid van Nederlandse militairen in Afghanistan en de vermeende belediging van de islam in 
Nederland. Deze internationale jihadistische dreiging vormt op dit moment de belangrijkste component 
van de dreiging tegen Nederland288. Daarom is terrorismebestrijding  één van de belangrijkste 
aandachtspunten in het internationale en nationale veiligheidsbeleid. Het kabinet heeft sinds 11 september 
2001 op intensieve wijze gewerkt aan verbetering van de terrorismebestrijding in Nederland en werden 
een aantal wijzigingen doorgevoerd in de nationale regelgeving. De belangrijkste op het vlak van 
opsporing is de wet van 20 november 2006 ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en 
vervolging van terroristische misdrijven289 (zie supra).  

Terrorismebestrijding in Nederland heeft ook daadwerkelijk effect gehad. Halverwege december 
2009 werd het dreigingsniveau voor Nederland van substantieel naar beperkt verlaagd290. Dat Nederland 
wat betreft de terroristische dreiging de afgelopen jaren veiliger is geworden mag echter geen reden zijn 
tot afnemende waakzaamheid; de kans op een aanslag tegen Nederland is relatief gering, maar ook niet 
geheel uit te sluiten291. Alertheid blijft geboden, omdat terroristische netwerken in het verleden bewezen 
hebben te beschikken over grote veerkracht en veel geduld292.  

Het component van de dreiging werd opnieuw in de schijnwerpers geplaatst door de mislukte 
aanslag op passagiersvlucht NW253 Amsterdam-Detroit. Dit voorval deed twijfel rijzen naar het al dan 
niet adequaat en effectief zijn van de huidige veiligheidstechnieken. In dat opzicht hebben de Nederlandse 
autoriteiten onderzocht wat er juist is fout gelopen bij de veiligheidscontrole van de verdachte op Schiphol 
Airport. Men kwam tot de volgende conclusie. De aanslag was vrij professioneel voorbereid maar 
amateuristisch uitgevoerd. Het gebruikte explosief is niet eenvoudig en niet zonder risico’s zelf te maken. 
Daarnaast komen de werkwijze en springstof overeen met eerdere aanslagen. Verder blijkt uit het 
onderzoek blijkt dat de verdachte beschikte over een geldig visum om naar de VS te reizen. Voorafgaand 
aan de vlucht is de opgegeven passagierslijst voor de VS geen reden geweest om extra maatregelen te 
vragen. De verdachte heeft tijdens zijn transfer op Schiphol het douanegebied niet verlaten en is conform 
protocol in het douanegebied opnieuw onderworpen aan een controle met metaaldetectie. Uit deze 
controle kwamen geen bijzonderheden naar voren293. Ten aanzien van de verdachte, wijst onderzoek tot op 
heden uit dat er geen banden te constateren zijn met Nederland. De verdachte heeft verklaard dat hij een 
aanslag wilde plegen boven Amerikaans grondgebied. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat het hem 
om het even was boven welke stad in Amerika hij zijn plannen tot uitvoering zou brengen. Er zijn tevens 
geen aanwijzingen dat de verdachte Nederland bewust als transitland heeft gekozen. De reis Lagos-
Schiphol-Detroit is een gebruikelijke route voor Nigerianen. Deze bevindingen leiden tot de conclusie dat 
er geen gevolgen zijn voor het dreigingsniveau burgerluchtvaart in Nederland294. 

                                                
288 Nationaal Coördinator terrorismebestrijding, DTN16.   
289 Wet van 20 november 2006 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere 
wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven, Staatsblad van het 
Koninkrijk der Nederlanden, Jaargang 2006, 580. 
290 Nationaal Coördinator terrorismebestrijding, Dreigingsbeeld terrorisme Nederland nr. 20, 7 april 2010 (DTN19). 
291 Nationaal Coördinator terrorismebestrijding, DTN20.   
292 Brief van de Ministers van Jusitie, binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, Parl. St. Tweede Kamer 29 754, 15 december 
2009, brief nr. 172.  
293 http://www.justitie.nl/actueel/nieuwsberichten/archief-2009/91230uitkomsten-onderzoek-naar-vlucht-schiphol-
detroit.aspx?cp=34&cs=2974. 
294 Brief Minister van Justitie betreffende Incident vlucht NW 253 met bestemming Detroit,  Parl. St. Tweede Kamer, 27 januari 
2010.  
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 Naar aanleiding van het incident heeft de Minister van Justitie, op basis van de hem beschikbare 
informatie toch aanvullende beveiligingsmaatregelen gelast voor vluchten naar de Verenigde Staten. Zo 
worden de beschikbare security scanners in Schiphol inmiddels ingezet bij de beveiligingscontroles voor 
vluchten naar de Verenigde Staten. Waar de scan niet kan worden ingezet, worden alle passagiers 
gefouilleerd. Daarnaast heeft Schiphol 60 extra security scans besteld, waarmee alle gates waar vluchten 
naar de VS worden afgehandeld, kunnen worden uitgerust. Op grond van de Luchtvaartwet dient Justitie, 
vanaf de inwerkingtreding van deze aanwijzing tot en met de wijziging van het tarief voor de security 
charge door de luchthaven per 1 november 2010, de kosten voor de extra personele inzet en de kosten 
voor de verplaatsing van de beschikbare apparatuur aan Schiphol te vergoeden. Over de hoogte van de 
vergoeding door Justitie vindt nader overleg plaats met Schiphol295.  

105. Het dreigingsniveau in het Verenigd Koninkrijk is substantieel. Dit wil zeggen dat het 
hoogstwaarschijnlijk is dat in de nabije toekomst een terroristische aanslag zal worden gepleegd op dit 
grondgebied296. Een manier om hierop te reageren is door het verhogen van het veiligheidslevel op 
risicovolle luchthavens297. In dat kader is de overheid van mening dat het essentieel is om bodyscanners 
permanent op haar luchthavens te installeren.  
 
106. Sinds 2006 werkt België met vier dreigingsniveaus. Waar niveau 4 wordt ervaren als een dreiging 
die zeer ernstig is, betekent niveau 1 het laagste niveau van dreiging.  Het Coördinatieorgaan voor de 
Analyse van de Dreiging (OCAD), opgericht in 2006, bepaalt de alarmniveaus. In België bevindt het 
dreigingsniveau zich reeds gedurende lange tijd op niveau 2, d.i. een aanslag is weinig waarschijnlijk. 
België is ervan overtuigd dat de strijd tegen het terrorisme enkel kan worden gevoerd op voorwaarde dat 
de rechten van de mens en het internationaal humanitair recht ten volle  worden geëerbiedigd. België 
veroordeelt elke vorm van terrorisme.  De strijd tegen het terrorisme vereist een nauwe internationale 
samenwerking tussen de Staten en binnen de belangrijkste internationale organisaties, met name de 
organisaties die zich bezighouden met de mensenrechten of het humanitair recht, of de organisaties die 
bevoegd zijn om strafmaatregelen uit te vaardigen298.  
 
2.2. Recht op leven 
 
107. Het recht op leven zit vervat in art. 2 EVRM. In dit grondrecht erkend het Hof drie verplichtingen 
die rusten op de autoriteiten: een positieve verplichting tot het nemen van concrete maatregelen ter 
bescherming van dit recht, een negatieve verplichting om zich te onthouden van enig schending van dit 
recht en tenslotte de noodzaak van een effectief officieel onderzoek bij een verdacht overlijden299.  

De vraag rijst in welke mate lidstaten de verplichting hebben om burgers te beschermen tegen 
dodelijke terroristische aanslagen. Op hun rusten namelijk ook positieve verplichtingen tot het stellen van 
bepaalde handelingen. Inderdaad heeft de praktijk uitgewezen dat diep ingrijpende maatregelen worden 
getroffen ter bestrijding van terrorisme. In artikel 1 van de Guidelines on human rights and the fight 
against terrorism300 wordt geponeerd dat op staten de positieve verplichting rust om de grondrechten, in 
het bijzonder het recht op leven van hun onderdanen te beschermen tegen terroristische activiteiten, en dat 
zij in het kader daarvan gerechtigd zijn om bepaalde maatregelen te treffen. De preambule van de 
Guidelines spreekt in dit verband van een “imperative duty of States to protect their populations against 
terrorist acts”. Deze opvatting is onder andere terug te vinden in de zaak Osman, waarin het Hof van 

                                                
295 Ibid.  
296 http://www.homeoffice.gov.uk/counter-terrorism/current-threat-level/ 
297 http://www.homeoffice.gov.uk/counter-terrorism/what-you-can-do/ 
298 
http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/mensenrechten/specifieke_kwesties/mensenrechten_en_terrorisme/index.jsp 
299 EHRM, McCann t. Verenigd Koninkrijk, 27 september 1995.  
300 Guidelines on human rights and the fight against terrorism, Europese Raad, 11 juli 2002.  
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mening was dat in bepaalde “well-defined circumstances a positive obligation rests on the authorities to 
take preventive operational measures to protect an individual whose life is at risk from the criminal acts 
of ether”301. Het Hof was ten tijde van het Osman arrest van mening dat deze positieve verplichting van de 
staat een relatief beperkte omvang heeft, d.w.z. dat de staat slechts verzuimt in haar verplichting indien zij 
weet of zou moeten weten dat een directe dreiging op het leven van (een) individu(en) bestond en zij er 
niet in slaagt maatregelen te treffen binnen haar werkingsgebied om deze dreiging zoveel mogelijk te 
vermijden302. Latere rechtspraak van het Hof lijkt meer te neigen naar een ruimere invulling van de 
bescherming op het recht op leven, in die zin dat het niet moet gaan om effectief bedreigde individuen, 
maar ook om bescherming van groepen van burgers. Wel blijft het Hof van mening dat sprake moet zijn 
van een reëele dreiging van de levens van één of meerdere personen303. Het is dus niet de bedoeling om op 
de lidstaten een ondraaglijke en buitensporige last op te leggen waarbij ze verplicht is bij elke vermeende 
levensbedreiging concrete maatregelen te nemen. Een dreiging en onmiddellijk gevaar dat het leven van 
een aantal burgers bedreigt is op z’n minst vereist.  
  
2.3. Recht op veiligheid 
 
108. Ook het verzekeren van een adequaat niveau van veiligheid voor de burgers behoort tot de 
normale taken van de staat. Het is dan ook normaal dat een sterkere bedreiging van de veiligheid ook een 
indringender optreden van de overheid vereist.  Artikel U van de Guidelines stelt: “All measures taken by 
States to fight terrorism must respect human rights and the principle of  the rul of law, while excluding 
any form of arbitrariness, as well as any discriminatory or racist treatment , and must be subject to 
appropriate supervision”. Artikel UI voegt daaraan toe: “(1) All measures taken by States to 
combatterrorism must be lawfull. (2) When a measure restricts human rights, restrictions must be defined 
as strict as possible and be necessary and proportionate to the aim pursued.” In artikel V en VI wordt 
verder gewezen op de noodzaak van adequaat onafhankelijk toezicht op de uitoefening van bevoegdheden 
in de sfeer van terrorismebestrijding die zich een inmenging in de privacy permitteren.  

In de theorievorming over het sociaal contract vormt de veiligheid de hoeksteen van de 
overeenkomst tussen overheid en burger (zie supra). De bescherming van de mens tegen anderen in de 
maatschappij staat centraal, waarbij het leven van de mens worden beschermd. Mensen moeten tegen 
elkaar worden beschermd (sociale veiligheid) en zoeken beschutting tegen de dreiging der elementen zoals 
de krachten der natuur (fysieke veiligheid) Het leidt geen twijfel dat de laatste decennia het thema 
veiligheid en omvang in ernst is toegenomen304. Andere auteurs zijn daarentegen van mening dat 
veiligheid slechts één component van het maatschappelijke of dagelijkse leven vormt en dat niet alle 
personen ten alle prijzen ten behoeve van veiligheid de essentiële ingrediënten van het leven willen 
opofferen305.  
 
 

                                                
301 J.P. LOOF, E. DONGEN EN MM GROOTHUIS, ibid.  
302 EHRM, Osman t. Verenigd Koninkrijk, 28 okt ober 1998.  
303 EHRM, Kiliç t. Turkije, 28 maart 2000; EHRM, Akkoç t. Turkije, 10 okt ober 2000.  
304 E.R. MULLER, Veiligheid: studies over inhoud, organisatie en maatregelen, Alpen aan de Rein, Kluwer, 2004.  
305 H. HERKMEISTER, “Veiligheid als grondrecht? Enige rechtseconomische kanttekeningen”, NJB, 2002, nr. 23, p. 1109-1110.  
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3. Besluit 
 

109. Veel meer dan bij ‘gewone’ of minder ernstige criminaliteit, heeft de bestrijding van terrorisme 
een proactief karakter. Gelet op de ingrijpende, massale gevolgen van een terroristische aanslag is het van 
eminent belang de daders vooraf te identificeren. Gewone criminaliteit heeft minder ingrijpende, massale 
gevolgen en rechtvaardigt dus minder snel ingrijpende maatregelen en bovendien is deze vorm van 
criminaliteit op daderniveau nog minder voorspelbaar en is het proactief verzamelen van gegevens 
vanwege de omvang van de hooiberg vrijwel zinloos306. In artikel 29 van het EG-verdrag wordt terrorisme 
uitdrukkelijk tot de zware misdaad gerekend. Het optreden van de Unie op het gebied van 
terrorismebestrijding valt onder de derde pijler, namelijk politiële en justitiële samenwerking in strafzaken 
(titel VI van het EG-verdrag)307. 
 In het verleden werd door de rechtspaak van het EHRM reeds beslist dat het afluisteren van 
telefoongesprekken ter handhaving van de orde en de preventie van strafbare feiten erkend als legitieme 
doelstelling. Anderzijds wordt de noodzaak onderstreept om voldoende waarborgen te garanderen om 
misbruik te voorkomen.308 Ook de afname van DNA-profielen en celmateriaal werd gezien als een 
maatregel die de legitieme doelen van de voorkoming van criminaliteit en de bescherming van de rechten 
en vrijheden van anderen dient . De verplichting voor alle personen die zijn veroordeeld voor delicten van 
een bepaalde ernst DNA-onderzoek te ondergaan is volgens het Hof in de zaak Van de Velden t. 
Nederland niet onredelijk geacht309. In het kader van terrorismebestrijding kan een legitiem doel 
aangenomen worden op grond van de openbare veiligheid en de voorkoming, opsporing en vervolging van 
strafbare feiten.  
 

                                                
306 E.R. MULLER, H.R.B.M. KUMMELING , “Veiligheid en privacy: Een zoektocht naar een nieuwe balans”, RP, 2007.  
307 http://europa.eu/scadplus/glossary/fight_against_terrorism_nl.htm. 
308 EHRM, Malone t. Verenigd Koninkrijk, 2 augustus 1984.  
309 EHRM, Van der Velden t. Nederland, 7 december 2006.  
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HOOFDSTUK 4: NOODZAKELIJKHEIDSBEGINSEL 
 
110. Zelfs indien een inmenging in het recht op privacy wettelijk is voorzien en voldoet aan de 
legitieme belangen opgesomd in de wet, dan nog is vereist dat de beperking noodzakelijk is in de 
democratisch samenleving. Dit wordt het noodzakelijkheidsbeginsel en is meteen de derde voorwaarde 
waaraan moet worden voldaan. Het Hof doet hiervoor beroep op een aantal principes en criteria die 
toelaten of zo’n maatschappelijke behoefte voorligt: het criterium van de pertinentie, de proportionaliteit 
en de subsidiariteit 310.  
 
1. Pertinentie 
 
111. Een eerste criterium is het pertinentiecriterium door het Hof ontwikkeld, welke inhoud dat de 
maatregel die de inmenging op het recht van privacy uitmaakt, relevant en nuttig moet zijn om het 
beoogde doel te bereiken. De principes om de noodzakelijkheid van een inmenging te beoordelen werden 
in de door het Hof in de zaak Handyside311 uitgewerkt. In eerste instantie betekent noodzakelijk een 
‘daadwerkelijke maatschappelijke behoefte’312, in tweede instantie hebben de lidstaten een 
appreciatierecht ten aanzien van deze behoefte, mits a posteriori toezicht van het Hof313. Dit 
appreciatierecht hangt niet alleen af van het nagestreefde doel, ook de aard van het recht waarop inbreuk is 
gepleegd, speelt een rol314. 
 
2. Proportionaliteit 
 
112. Een tweede criterium is dat van de proportionaliteit, waar de vraag centraal staat of er een 
redelijke verhouding bestaat tussen de aantasting van het recht op privacy enerzijds en de legitieme 
doelstelling die wordt nagestreefd anderzijds. Het gevaar op subjectieve interpretaties is bij dit type 
criterium natuurlijk niet onvermijdbaar315. Toegepast op opsporingsmethodes betekent dit dat de gebruikte 
maatregelen evenredig moet zijn met de zwaarte van het misdrijf. De methode moet ook in verhouding 
staan tot het doel dat wordt nagestreefd en voor een beperking van individuele rechten en vrijheden moet 
een ernstige inbreuk op de rechtsorde voorhanden zijn. Elke schending van de privacy van de passagiers 
moet proportioneel en behoorlijk verantwoord zijn, hetgeen een zorgvuldige beoordeling veronderstelt. De 
goedgekeurde maatregelen moeten strikt beperkt zijn tot het minimum dat voor een geïdentificeerd risico 
nodig is. Het gebruik van bodyscanners zou enkel als proportioneel kunnen worden aanvaard, indien een 
er een acceptabele balans bestaat tussen de noodzakelijkheid en de effectiviteit van hun gebruik enerzijds, 
en de inmenging in de privacy van individuelen anderzijds316. 

Een voorbeeld van invulling van dit principe is het bijhouden van DNA-profielen en celstaten in 
gevangenissen. DNA-profielen en celstalen bevatten veel persoonlijke en gevoelige informatie. Zij kunnen 
met name gebruikt worden om familiebanden vast te stellen en om de etnische afkomst van een persoon te 
bepalen. Gezien dit mogelijks gebruik of misbruik ervan, is het systematisch bijhouden van deze  
gegevens op zich een inbreuk in de persoonlijke levenssfeer. Er is in dat geval dus bescherming door 

                                                
310 K. RIMANQUE, Deze auteur onderscheidt pertinentie en proportionaliteit. 
311 EHRM, Handyside t. Verenigd Koninkrijk, 7 december 1976. 
312 EHRM, Jeffrey Dudgeon t. Verenigd Koninkrijk, 22 oktober 1981, §51.  
313 Ibid., §52.  
314 EHRM,  Gillow t. Verenigd Koninkrijk, 24 november 1986. 
315 P. DE HERT, ibid., 7120. 
316 WP29 en EDPS repliek op questionnaire.  
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artikel 8 EVRM. Het Hof oordeelde in de zaak Marper t. Verenigd Koninkrijk317. dat het privéleven van de 
verzoekers op een ongerechtvaardigde wijze werd geschonden. In het Verenigd Koninkrijk worden in alle 
onderzoeken celstalen afgenomen en DNA-profielen opgesteld, ongeacht de ernst van het onderliggende 
misdrijf. Bovendien worden deze gegevens voor een onbepaalde duur bijgehouden, ook na een eventuele 
vrijspraak van de betrokkene. Dit heeft tot gevolg dat personen die vrijgesproken worden op eenzelfde 
wijze worden behandeld als veroordeelden, terwijl steeds een vermoeden van onschuld speelt. Er wordt 
ook geen onderscheid gemaakt naar leeftijd: zowel meer- als minderjarigen kunnen teruggevonden 
worden in de registers. Voor minderjarigen is dit bijzonder nadelig, de bedoeling is namelijk dat zij 
geïntegreerd geraken in de maatschappij na een criminele procedure. Op grond van deze overwegingen 
besloot het Hof dat deze maatregel niet proportioneel is en er geen evenwicht bestaat tussen publieke en 
private belangen. Deze zaak illustreert dat een juist evenwicht moet worden gezocht tussen het individuele 
belang, d.i. het recht op privacy en gegevensbescherming, en het algemene belang, d.i. het recht op 
veiligheid en zelfs het recht op leven. Een inmenging in het privéleven mag in zekere mate gebeuren, 
zeker wanneer een aantal belangrijke grondrechten op het spel staan, maar het is hierbij belangrijk om 
binnen proporties te blijven.  
 
113. Dit wil zeggen dat er bij gebruik van de bodyscan een aantal “safeguards” voor de bescherming 
van persoonsgegevens moeten zijn of worden ingebouwd. Voorwaarden kunnen bijvoorbeeld zijn: 
beperkte opslagmogelijkheden met een strikt verbod op gebruik of hergebruik van het beeld zodra de 
passagier clearing heeft gekregen; lage resolutie voor de delen van het lichaam waarvoor niet is 
vastgesteld dat zij items bevatten die een mogelijk gevaar opleveren; of volledig op afstand bekijken van 
de beelden, met alleen vooraf ingesteld automatisch contact met de eigenlijke screener318. De optie om 
bodyscanners op luchthavens te gebruiken kan gepaard gaan met de verplichting de recentste technologie 
ter bescherming van de privacy te gebruiken, om de schending van de privacy tot een minimum te 
beperken. Daarnaast moet gebruik van bodyscanners gepaard gaan met uitgebreide informatie aan de 
passagiers. Tot slot mag de gebruikte technologie geen gezondheidsrisico opleveren. Opgemerkt zij in 
deze samenhang dat deze technologie bestaat319. Er wordt gesuggereerd dat de mate van inmenging in het 
privé-leven sterk zou worden gereduceerd indien passagiers de mogelijkheid wordt geboden om voor een 
alternatief te kiezen. De Data Protection Working Group is echter van mening dat wanneer men 
bodyscanners facultatief maakt, de noodzakelijkheid ervan wegvalt320. 
 
In wat volgt wordt gekeken of de bodyscanners waarvan reeds toepassing wordt gemaakt in Europa aan 
het proportionaliteitscriterium voldoen. In België zijn nog geen bodyscanners operatief, bijgevolg heeft 
een toetsing van de in gebruik zijnde toestellen aan de privacy-beperkingsgronden weinig zin. 
 
2.1. Nederland 
 
114. Tijdens de evaluatieperiode op Schiphol zijn een aantal zorgvuldigheidseisen ingebouwd om 
identificatie, gericht of toevallig, uit te sluiten. Beelden worden niet opgeslagen of bewaard, beelden 
worden niet in verband gebracht met of gekoppeld aan enig ander persoonsgegeven en de bodyscan is 
fysiek en ICT-technisch gescheiden uitgevoerd van alle andere informatieverwerkingssystemen. Daarnaast 
zijn alle nodige maatregelen genomen om het beeld van de gezichten van de personen niet zichtbaar te 
maken op het beeldscherm en om visueel contact tussen de beeldanalist en de gecontroleerde personen te 
voorkomen321. Om de privacy op een zo min mogelijke wijze aan te tasten, is voor de scan zoals deze in 

                                                
317 EHRM, Marper t. Verenigd Koninkrijk, 4 december 2008. 
318 Debat Europees Parlement, Vraag nr. 37 Ivo Belet, H-0001/10 (Betreft: Bodyscanners), 21 januari 2010. 
319 Persbericht Belet, I., “EU niet voor bodyscans”, 25 januari 2010, http://www.ivobelet.be/nl/press. 
320 Persbericht European Area of Freedom Security and Justice, ibid.  
321 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NL), Tiende voortgangsrapportage terrorismebestrijding, 19 juni 2009, p. 10.  
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gebruik is op Schiphol, een automatisch detectiealgoritme ontwikkeld. De computer detecteert 
automatisch de plaatsen waar wapens of andere verboden middelen zich op het lichaam bevinden. Dit 
wordt aangegeven door gele vlekjes die de beveiligingsmedewerking op zijn scherm te zien krijgt. 
Daarnaast krijgt de hij als het ware geen echt naakt lichaam te zien, maar een eenvoudig poppetje. Indien 
de security scan geen voorwerpen vindt, geeft hij een groen scherm aan, wat betekent dat de passagier zijn 
weg mag verder zetten. Er wordt alleen gefouilleerd, wanneer de software van de scan een voorwerp 
detecteert en de locatie hiervan aangeeft op het beeldscherm.322 Net zoals bij de X-rayscanner, mogen 
passagiers weigeren om door de security scan te gaan. In dat geval wordt het alternatief ingezet, het 
fouilleren. 
 Het gebruik van de bodyscanners op Schiphol in het kader van de beveiliging van de 
burgerluchtvaart gebeurt zonder onderscheid des persoons. Het gebruik van de scanner wordt niet 
gecombineerd met het gebruik van eventueel beschikbare andere informatie over een individuele 
passagier, zoals zijn identiteitsdocument, instapkaart of een eventuele vermelding in een bij het 
overschrijden van de grens geraadpleegde databank323. 
 
2.2. Verenigd Koninkrijk 
 
115. In de Interim Code of Practice zijn voor het gebruik van bodyscanners op grondgebied van het 
VK een aantal regels en beschermingen ingevoerd waaraan moet worden voldaan:  
 

• Een persoon die geselecteerd wordt een scan te ondergaan, zullen kunnen vereisen dat dit gebeurt 
door een personeelslid van hetzelfde geslacht. De luchthaven is verplicht deze vereiste in te 
willigen. Passagiers van het mannelijke geslacht zullen dan enkel worden gecontroleerd door 
mannelijke beveiligingsagenten, terwijl passagiers van het vrouwelijke geslacht enkel zullen 
worden gecontroleerd door vrouwelijke324. 

• Passagiers mogen niet geselecteerd worden op grond van persoonlijke karakteristieken, in die zin 
dat er geen discriminatie mag zijn op gronden zoals geslacht, leeftijd, ras of etnische origine. 
Daarentegen gebeurt een selectie door personeel speciaal getraind om verdacht gedragende 
personen eruit te pikken voor additionele onderzoeken.325 In het VK bestaat niet zoals als een 
“typische terrorist”, wat impliceert dat personen louter “at random” worden geselecteerd en dus 
niet moeten voldoen aan een bepaald profiel326; 

• Iemand die gescand wordt, zal niet kunnen worden geïdentificeerd op het beeldscherm, het 
gezicht wordt onherkenbaar gemaakt alsook de huidskleur, het haar en de geslachtsdelen327. De 
beelden worden ook niet gelinkt aan persoonlijke informatie zoals paspoort nummers of 
vlieginformatie. Daarnaast worden de beelden enkel bekeken door daarvoor speciaal opgeleid 
personeel, passagiers krijgen geen enkel beeld te zien. Alle personeel moet bij aanvang van hun 

                                                
322 Ibid.  
323 Antwoord Kamervragen inzake inzet bodyscanners door Ministerie van Binnenlandse zaken,  Parl. St. Kamer, 19 november 
2008.  
324 Department for Transport, Public attitudes to transport security issues following July 2005 London bombings, 2006, 
http://www.dft.gov.uk/pgr/security/sectionsocresearch/security/heathrowexpress/trialheathrowexpress.  
325 Written Ministerial Statements, Ibid.   
326 Department for Transport, Vr. en Antw. bodyscan, 22 maart 2010, 
http://www.dft.gov.uk/pgr/security/aviation/airport/securityscanners/information/. 
327 Zo wordt vermeden dat handelingen door middel van de bodyscan zouden kunnen worden gekwalificeerd als “Voyeurisme” in 
de zin van secties 67-68 Sexual Offences Act. Het bewijs van strijdige handelingen is echter heel moeilijk te bewijzen en 
daartegenover  kunnen de beveiligingsagenten die de beelden van de bodyscan bekijken, gemakkelijk worden beschuldigd van 
voyeurisme. Het tegenbewijs hiervan is uiteraard zeer moeilijk te leveren, gezien de subjectieve aard van de situatie. Op dit 
misdrijf staan gevangenisstaffen tot 2 jaar.  
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taak een controle naar strafrechtelijke daden gepleegd in het verleden ondergaan.328 De opleiding 
van het personeel omvat een aangepaste training inclusief hoe men moet omgaan met gevoelige 
informatie en hoe men de privacy daarbij moet beschermen329. 

• Onmiddellijk na het voltooien van de scan en nadat de passagier zich niet langer in de bodyscan 
bevindt, moeten alle beelden onomkeerbaar worden verwijderd. Er mag geen methode bestaan om 
de beelden te kopiëren of te versturen, evenmin mogen de beelden op één of andere manier 
worden bewaard330;   

• De luchthavenautoriteit die bodyscanners inzet moet verzekeren dat alle mogelijke risico’s zijn 
gedekt voor elk type bodyscanner dat wordt ingezet en dat het materieel conform de voorwaarden 
in verband met gezondheid en veiligheid bruikbaar is gemaakt. In dit kader moet voor gebruik van 
toestellen die ioniserende stralingen hanteren (X-ray scanner) een meting gebeuren naar de 
effectieve dosis waaraan een passagier wordt blootgesteld bij een scan331;  

• Om te verzekeren dat alle nodige voorwaarden zijn vervuld, moeten luchthavenautoriteiten alle 
toekomstige plannen in verband met het gebruik van bodyscanners overleggen met de overheid 
voordat enig gebruik kan starten 332.  

• Tenslotte moet een effectieve communicatiestrategie worden gehanteerd met als doel alle 
personen te informeren over de veiligheids- en controlenormen, met gebruik van een bodyscan. 
Dit moet zo vroeg mogelijk gebeuren, en in een aangepaste taal333.  

 
3. Subsidiariteit 
 
116. Een derde criterium is ingegeven door het subsidiariteitsbeginsel, wat impliceert dat het doel in 
redelijkheid niet op een andere, voor de betrokkene minder nadelige wijze mag kunnen worden 
verwerkelijkt334. Dit criterium beveelt de overheid aan om inbreuken op de rechten van burgers zoveel 
mogelijk te minimaliseren door alternatieve oplossingen aan te bieden335. Dit wil zeggen dat het verplicht 
maken van de bodyscan, zoals dit in het Verenigd Koninkrijk wordt toegepast, moeilijk zal kunnen 
ontsnappen aan een negatieve toetsing aan dit criterium.  
 
4. Alternatieven 
 
117. De vereiste van de noodzakelijkheid van de inmenging voor de democratische samenleving 
impliceert ook dat er een echte nood moet zijn aan de bodyscan, waar alternatieven niet in staat zijn 
dezelfde garanties te bieden. Daarom zullen hier de meest gebruikte alternatieve controlemethodes op 
luchthavens  worden uiteengezet.  

Alle vertrekkende passagiers van en naar een lidstaat in de Europese Unie worden onderzocht 
teneinde te voorkomen dat verboden voorwerpen in een om beveiligingsredenen beperkte toegankelijke 
zone en aan boord van het vliegtuig worden gebracht. Passagiers   zelf (dus niet hun handbagage, die zijn 
andere controletechnieken onderworpen) worden onderzocht volgens de één van de volgende methodes: 

                                                
328 Ibid. 
329 Department for Transport, “Interim Code of Practice for the Acceptable Use of Advaced Imaging Technology (Body Scanners) 
in an Aviation Security Environment”, januari 2010, p. 5 (Training), 
http://www.dft.gov.uk/pgr/security/aviation/bodyscanners/bodyscanner/ 
330 Ibid, p. 3-4 (Data Protection).  
331 Ibid. p. 4 (Heath and Safety). 
332 Ibid. p. 4 (Equipment Approval). 
333 Ibid. p. 5 (Communications). 
334 Advies College Bescherming Persoonsgegevens aan Minister van Justitie, 24 mei 2002, www.cbpweb.nl.  
335 EHRM,  Peck t. Verenigd Koninkrijk, 28 januari 2003. 
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Fouillering en/of onderzoek met een metaaldetectiepoort, aangevuld met handmatige fouillering. Bepaalde 
categorieën van passagiers wordt door de bevoegde autoriteiten vrijgesteld van controle of onderworpen 
aan speciale onderzoeksprocedures336. De wetgeving schrijft voor dat passagiers volgens één van deze 
methoden dienen te worden gecontroleerd zonder dat de verordening de keuze voor één van de methoden 
voorschrijft. In een nieuwe uitvoeringsverordening zal het gebruik van de bodyscanner als een 
vergelijkbare beveiligingsmethode worden toegevoegd waarbij dan de keuze zal bestaan uit drie 
alternatieven337. De apparatuur die wordt ingezet voor de beveiliging van de luchtvaart, moet door de 
bevoegde autoriteiten worden erkend overeenkomstig een aantal richtsnoeren338.  
 
4.1. Metaaldetector 
 
118. Metaaldetectoren zijn elektronische instrumenten om verschillende soorten van metalen objecten 
te detecteren. Terrorisme, kapingen en bomaanslagen hebben geleid tot de installatie van dergelijke 
apparatuur op luchthavens en andere plaatsen waar veiligheid noodzakelijk is. Een veel voorkomende 
toepassing van metaaldetectoren vindt men in de vorm van "poorten" op de luchthavens en in andere 
bewaakte gebouwen, zoals rechtbanken. Bij twijfel, of om de precieze plaats van het gedetecteerde metaal 
te vinden, gebruikt het bewakingspersoneel kleine draagbare versies339. De Europese wetgeving vereist in 
ieder geval dat de apparatuur in alle voorzienbare omstandigheden kleine voorwerpen van verschillende 
metalen kunnen detecteren, met een hogere gevoeligheid voor ferro-metalen. 
 Personen moeten door deze poorten heen lopen en het bewakingspersoneel krijgt auditieve en 
visuele informatie over de gedetecteerde hoeveelheid metaal.  Wanneer een metalen object door de 
metaaldetector gaat, slaat het toestel alarm. Dit alarmsignaal wordt veroorzaakt door het het stuiten op een 
voorwerp van geleidend metaal. De metaaldetectoren gebruikt op luchthavens kunnen ook explosieve 
materialen, drugs, en onwettige imports identificeren340. Wanneer het toestel iets verdachts opvalt, wordt 
een bijkomende controle uitgevoerd, de fouillering.  
 Een eerste nadeel aan deze techniek is dat ze geen onderscheid kan maken tussen bijvoorbeeld een  
riemgesp, uurwerk of zelfs orthopedische implantaten en verboden voorwerpen die uit metalen materie 
bestaan. Bij volkomen onschadelijke voorwerpen gemaakt van metaal wordt dus ook alarm geslaan. 
Dientengevolge worden vaak onschuldige passagiers verdacht.  
 Een tweede nadeel is dat metaaldetectoren enkel en alleen capabel zijn om louter metalen 
voorwerpen te traceren en alle andere niet-metalen voorwerpen niet herkent als iets verdacht, zoals 
wapens gemaakt van kunststoffen. Bodyscanners kunnen niet-metalen wapens en explosieven detecteren, 
wat hen beter maakt dan de traditionele metaaldetector. Anderzijds scannen ze enkel de oppervlakte van 
het lichaam. Het is dus niet uitgesloten dat explosieven binnenkort in lichaamsholtes worden verborgen. 
 
4.2. Handmatig fouilleren 
 
119. Fouilleren is het controleren van een persoon op handmatige wijze of door middel van een scanner. 
Reeds veel langer dan de bodyscan, wordt op luchthavens gebruik gemaakt van de techniek van het 
handmatig fouilleren341. Deze controle kan oppervlakkig zijn, zoals het onderzoeken van jas- of 
broekzakken, maar kan ook nauwkeurig gebeuren, waarbij een aftasting van het lichaam wordt gedaan342. 
Veiligheidsfouilleringen op de luchthaven mogen plaatsvinden wanneer er een reële bedreiging van de 

                                                
336 Bijlage VO 2320/2002, “4.1. Beveiligingsonderzoek van passagiers”. 
337 Parl. St. Eerste Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 23 490, EG. 
338 Bijlage VO 2320/2002, “13. Richtsnoeren voor apparatuur”. 
339 http://nl.wikipedia.org/wiki/Metaaldetector. 
340 http://science.howstuffworks.com/airport-security3.htm. 
341 De controle van een persoon op handmatige wijze.  
342 http://nl.wikipedia.org/wiki/Fouilleren. 
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openbare orde is. Er bestaat een verschil tussen het onderzoek op het lichaam en onderzoek aan het 
lichaam waarbij het “lichamelijk schaamtegevoel” gekwetst wordt en waarvoor steeds de machtiging van 
een magistraat en de aanwezigheid van een arts nodig is. 
 De bodyscan is minder belastend dan het fouilleren, wat door veel mensen vaak ook als hinderlijk 
wordt ervaren343. Bij een scan komt er geen persoonlijk contract en bijgevolg ook geen lichamelijke 
betasting aan te pas, wat een groot pluspunt is tegenover de handmatige fouillering die in de meeste 
gevallen als zeer privacy-invasief wordt ervaren. 
 
4.3. Getrainde honden 
 
120. Hoewel een bodyscan een goed wapen is tegen illegaal vervoer van explosieve stoffen en andere 
gevaarlijke voorwerpen, zijn machines vaak geen totale oplossing344. Het veiligheidsgat van de machine  
valt eventueel te dichten door middel van animale beveiliging. Dit betekent dat er voor passagiers en 
bagagecontrole gebruik wordt gemaakt van dieren. De moderne opleidingsmethodes hebben ertoe geleid 
dat honden een integraal deel van de mens zijn leven werd, dit niet alleen als metgezellen, maar ook als 
gidshonden, onderzoeks- en reddingshonden en tenslotte bom -en drugshonden. De bomhond of 
snifferdog wordt opgeleid met als doel het vinden van explosieve of verdovende middelen via zijn geur. 
 Experts zijn van mening dat het gebruik van deze zogenaamde bomhonden vele malen effectiever 
is dan een bodyscan, ze zijn namelijk niet gemakkelijk te misleiden en ruiken 1 miljoen keer beter dan een 
mens.345 Een minder punt is dat honden uiteraard geen machines zijn, en dus moe en afgeleid kunnen 
zijn346.  
 
5. Besluit 
 
Met betrekking tot de pertinentie.  
121. In eerste instantie is de bodyscan relevant en nuttig om het beoogde doel te bereiken. De 
apparatuur werd speciaal ontwikkeld voor het detecteren van verboden voorwerpen en middelen, waarmee 
de opsporing van criminele organisaties wordt beoogd. In tweede instantie kunnen de scans ook 
aangenomen worden als noodzakelijk voor een democratische maatschappij, waar de levens van de 
burgers en de kritieke infrastructuur van de autoriteiten op het spel staan.  
 
Met betrekking tot de proportionaliteit. 
122. Er bestaat alleen dan een redelijke verhouding tussen de aantasting van het recht op privacy 
enerzijds en de legitieme doelstelling die wordt nagestreefd anderzijds, wanneer voldoende waarborgen 
zijn ingebouwd in de apparatuur om de schending van de privacy zo minimaal mogelijk te houden.  
 Nederland werkt met scanners met een zogenaamd automatisch detectiealgoritme met gele 
vlekken op een vereenvoudigd beeld van een lichaam (een “poppetje”). Geen geslachtsdelen, gezicht, 
huidskleur zal worden getoond op het scherm, en geen beelden worden bewaard, waardoor we kunnen 
aannemen dat de privacy op een wijze wordt aangetast die zeer sterk is gereduceerd. Het probleem is 
echter dat deze regels geen wettelijke basis hebben, waardoor er twijfel bestaat of er echte garantie is dat 
de bodyscan-procedure altijd volgens deze regels zal verlopen.  
 Het Verenigd Koninkrijk zullen ook geen geslachtsdelen, huidskleur of gezichtsdetails worden 
getoond, maar het gaat toch om een iets privacy-invasievere methode dan in Nederland, aangezien geen 
vereenvoudigde versie van een lichaam wordt gebruikt, maar louter een beeld van een lichaam. 
Daartegenover biedt de Code ontwikkeld door de autoriteiten meer garanties tot opvolging van deze 
                                                
343 http://www.leerwiki.nl/Wat_is_Whole_body_imaging. 
344 Bijvoorbeeld de situatie waarin een plotse stroomuitval of defect zorgt voor het disfunctioneren van machinerie. 
345 http://www.security.nl/artikel/31986/1/Bomhond_beter_dan_Bodyscan.html. 
346 P. WILKINSON, Terrorism versus democracy: the libiral state response, Frank Cass Publishers, 2005, p. 168.   
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procedurele vereisten. Desalniettemin kan het nog altijd beter, daar de Code geen echte kracht van wet 
heeft.  
 
Met betrekking tot de subsidiariteit en de alternatieven.  
123. Aangenomen wordt dat met betrekking tot de drie meest gebruikte luchthavencontroles, de 
bodyscan effectief een meerwaarde kan bieden in vergelijking met haar alternatieven. Allereerst kunnen 
verboden voorwerpen vervaardigd uit kunststoffen er niet worden uitgepikt door een metaaldetector, 
gezien deze alleen metalen objecten zoekt. Bijgevolg zal in de meeste gevallen dan ook geen handmatige 
fouillering plaatsvinden aangezien de metaaldetector groen licht geeft. Ten tweede zullen verboden 
middelen verstopt in het lichaam in geen geval kunnen worden getraceerd noch door middel van de 
metaaldetector, noch door middel van de handmatige fouillering. Alleen het onderzoek aan het lichaam 
kan hierbij een uitweg bieden, maar dit wordt als zeer mensonwaardig en onterend ervaren. Alternatieven 
die hetzelfde niveau van detectie bieden maar minder invasief zijn met betrekking tot de privacy, zijn 
momenteel derhalve niet voorhanden.  

Er vormen zich echter een aantal lacunes op het vlak van de efficiëntie. Vooreerst doet er zich een 
probleem voor wanneer een persoon bommen, explosieven of wapens in zijn lichaam heeft verstopt. Deze 
kunnen niet gedetecteerd worden door de bodyscanners die louter gemaakt werden om een kijkje onder de 
kleren te nemen. Daar reeds bodyscanners werden ingezet voor het traceren van drugs in het lichaam, kan 
dit eveneens perfect realiteit worden gemaakt voor de opsporing andere verboden voorwerpen. Daarnaast 
hebben bepaalde onderzoeken uitgewezen dat de bodyscan stoffen met een lage dichtheid, zoals poeder, 
vloeibare of dunne plastiek heen zal gaan zodat dergelijke explosieve substanties niet worden herkend 
door de bodyscan. Nogmaals wijs ik erop dat terroristen steeds ingenieuzer en vindingrijker worden bij het 
ontwikkelen van hun wapens. Een systeem gebruiken, dat bij de officiële Europese invoering reeds 
verouderd is, is niet relevant en evenmin efficiënt.   
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DEEL 4 - VOLKSGEZONDHEID 

 
124. In dit deel wordt het licht geworpen op de een mogelijks negatieve impact van de bodyscan op de 
volksgezondheid. In het bijzonder moet hier worden gekeken naar de impact van de stralingen van het 
toestel op personen die hier frequent aan worden blootgesteld, zoals bijvoorbeeld het luchthavenpersoneel. 
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING 
 
125. Bij het vaststellen en uitvoeren van het beleid van de Europese Unie wordt gestreefd naar betere 
volksgezondheid, de preventie van ziekte en aandoeningen bij de mens en de bestrijding van gevaren voor 
de menselijke gezondheid. De lidstaten moeten samenwerken bij het nemen van maatregelen om de 
volksgezondheid te beschermen en bedreigingen van de volksgezondheid te bestrijden347. Dit impliceert 
dat de lidstaten zich eveneens moeten onthouden van praktijken die belastend zouden kunnen zijn voor de 
gezondheid van hun burgers. Een bodyscan met schadelijke stralingen zou derhalve zwaar indruisen tegen 
dit actieve volksgezondheidsbeleid.  
 
126. De kwestie van blootstelling aan elektromagnetische stralingen door die scanners is geregeld in de 
Lage Voltage Richtlijn van 2006348. De gezondheid en de veiligheid van elektromateriaal is geregeld door 
deze richtlijn, die de veiligheid bij het gebruik van zo’n materiaal waarborgt en in het bijzondere veilige 
limieten stelt op de intensiteit van deze stralingen. Dit is gebaseerd op de richtlijnen gepubliceerd door de 
“International Commission on Non Ionising Radiation Protection”. Daarenboven zijn millimeter wave 
scanners ook nog onderworpen aan Richtlijn 1999/5/EC349. 350 

Om te onderzoeken of de stralingen afkomstig van bodyscans schadelijk zijn voor de 
volksgezondheid van de burgers die eraan worden blootgesteld, moet eerst en vooral worden 
teruggegrepen naar het onderscheid tussen de verschillende soorten bodyscans, ingedeeld volgens de 
gebruikte stralingen. Het antwoord op de vraag naar schadelijkheid van de bodyscans, hangt dus af van 
wat je verstaat onder bodyscan. De voornaamste zorgen omtrent de schadelijkheid van bodyscans zijn 
gericht op medische- en gezondheidsimplicaties bij frequente blootstelling aan de stralingen, alsook 
blootstelling van personen met medische condities zoals zwangerschap of chronische ziekten en tenslotte 
de blootstelling van kinderen.  

De risico’s van de verschillende types van scanner zijn onderzocht en beoordeeld door 
verschillende onafhankelijke internationale organisaties351. Hieronder volgt een bespreking. Er moet echter 
wel op worden gewezen dat er nog steeds geen uitsluitsel is over de precieze effecten van de bodyscan op 
de gezondheid van gebruikers, en dit vooral op lange termijn. Daarvoor is een jarenlang testen en 
gebruiken van de toestellen vereist, om te kunnen zien wat een permanente inzet voor gevolgen kan 
hebben op het vlak van de gezondheid voor de volgende generaties.  

                                                
347 Volksgezondheidsbeleid Europese Unie, http://ec.europa.eu/health-eu/health_in_the_eu/policies/index_nl.htm. 
348 Richtlijn 2006/95/EC van het Europees Parlement en de Raad, “the harmonisation of the laws of Member States relating to 
electrical equipment designed for use within certain voltage limits” , 12 December 2006 Pb.L 374, Richtlijn 1995/46/EG van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, 24 oktober 1995,  Pb.L. 281, 23 november 1995. 
349 Richtlijn 1999/5/EC, van het Europees Parlement en de Raad, radio equipment and telecommunications terminal equipment 
and the mutual recognition of their conformity, 9 maart 1999, Pb.L 091, 7 april 1999.  
350 http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2008-5580&language=NL#ref1. 
351 O.a. het UK Health Protection Agency.  
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HOOFDSTUK 2: MILLIMETER WAVE 
 
1. Actieve 
 

127. De millimeter wave scanner maakt 
gebruik van reflecterende radiogolven of 
microwave-technologie. Deze golven 
stoten 0,01% van de toegelaten dosis 
stralingen voor GSM’s uit352. De 
elektromagnetische golven zijn wezenlijk 
geringer dan in de andere gangbare 
elektronische toestellen.  
 
 
 

Gezondheidsrisico's zijn daarom niet te vrezen. De millimetergolfmethode zou volgens experts geen 
schade opleveren voor het menselijk lichaam, aangezien de gebruikte dosis straling aanzienlijk laag is353. 
In Nederland heeft de TNO354 een onderzoek uitgevoerd naar eventuele gezondheidseffecten van de 
bodyscan. Vergelijken met de norm, die als veilig wordt beschouwd zowel door de Gezondheidsraad, als 
volgens de Europese regelgeving355 op het gebied van volksgezondheid, blijft de scan hier ruim 6000 maal 
onder356.  
 
2. Passieve 
 
128. Deze machines maken gebruik van laagfrequent terahertz licht. Op Schiphol staat ook zo'n 
machine en her en der in de wereld staan er nog een paar. Het belangrijke verschil met röntgenstraling is 
dat terahertzlicht niet-ioniserend licht is. Het kan, voor zover experts weten, geen schade aanrichten. Ter 
ondersteuning van deze bewering, zowat alles rondom ons zendt terahertzlicht uit, zoals warmte, zichtbaar 
licht, microgolven en radiogolven. Daaruit kunnen we afleiden dat het niet in die mate gevaarlijk is, tenzij 
men te maken heeft met intense terahertzbronnen.  
 Uit een aantal Amerikaanse onderzoeken is echter gebleken dat de terahertz-straling van de 
bodyscan schadelijk zou kunnen zijn voor het menselijk DNA. Andere onderzoeken bevestigen niet altijd 
deze stelling.357. Volgens andere experts zijn radiogolven, in tegenstelling tot de intrinsiek gevaarlijke 
röntgen- en gammastralen, veel te zwak om de celstructuur van materie of levend weefsel te breken. Zij 
kunnen dus niet ioniseren. Vandaar de naam voor de categorie: niet-ioniserende stralen. De frequenties, en 
daarmee verbonden de energiehoeveelheden van dit type golven zijn gewoonweg te laag, volgens hen.  
Zelfs bij zeer hoge stralingsniveaus kunnen radiogolven onmogelijk de schadelijke ioniserende effecten in 

                                                
352 WP29 en EDPS, repliek op consultatie, 11 februari 2009.   
353 Volgens professor David Brenner, stralingsdeskundige aan de universiteit van Columbia (VS), zijn de risico's bij dit soort 
bestraling zeer laag: “Voor zover we weten zijn er geen risico's verbonden aan de millimeterwave-scanners”. 
354 http://www.tno.nl/ 
355 Richtlijn 96/29/Euratom van de Raad, tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming van de gezondheid der 
bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren, 13 mei 1996.  
356 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, Vr. en Antw. Bodyscan, 12 januari 2010.  
357 DR. L. COLDWELL, “Full-bodyscanners used on air passengers may damage human DNA”, 4 mei 2010, 
http://drleonardcoldwell.com/; http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/24331/; B. S. ALEXANDROV, V. GELEV, A. R. 
BISHOP, A. USHEVA, K. O. RASMUSSEN, “DNA Breathing Dynamics in the Presence of a Terahertz Field”, 28 oktober 2009, 
http://arxiv.org/abs/0910.5294.  
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het menselijke lichaam verwekken. Dit soort stralingen hebben echter wel biologische effecten op het 
menselijk lichaam, desalniettemin gaat dit daarom niet zozeer direct om schadelijke effecten, maar ook 
om positieve effecten waarvan sommige noodzakelijk zijn om te leven358.  

                                                
358 http://www.infogsm.fgov.be/nl/gezondheid/niet-ion_txt.html 
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HOOFDSTUK 3: X-RAY 
 
129. De backscatter X-ray bodyscanner maakt gebruik van röntgenstraling. De effecten en risico’s van 
stralingen van dit kaliber zijn goed gekend in de medische sector, waar blootstelling aan grote intensiteiten 
of gedurende lange tijd eraan niet wordt aangewezen. In de V.S. bleek in 2007 dat veelvuldige toepassing 
van CT-scans een paar procent bijdroeg aan het veroorzaken van kanker. Het is namelijk bewezen dat 
DNA-cellen in het lichaam kunnen sterven als gevolg van een veelvuldige blootstelling aan 
röntgenstralingen359. Jonge kinderen en foetussen zijn het meest gevoelig aan de risico’s van X-ray’s360. 
Zoals hierboven reeds vermeld, maakt de röntgenscanner gebruik van ioniserende straling, waar de 
passieve millimeter wave scanner niet-ioniserende straling gebruikt. Ioniserende stralingen kunnen schade 
berokkenen aan levend weefsel361.  
 
130. In tegenstelling tot een conventionele röntgenscanner wordt bij een bodyscanner niet de straling 
die door het doel heen gaat gedetecteerd, maar juist het gedeelte van de straling dat wordt teruggekaatst. 
De stralingen van dit toestel zijn gelijkwaardig aan 2% van de dosis van stralingen ervaren door een 
passagier tijdens een vlucht op lange afstand362 of technisch gezien minder dan 10 microrem per scan 
(0.001 mSv)363.   Hoewel dit systeem dus met een relatief lage dosis röntgenstraling werkt, ongeveer de 
dosis die normaal gedurende een halve dag door de reguliere achtergrondstraling wordt opgelopen, geldt 
dat dit additionele straling is. Dit systeem zou daardoor wel cumulatief schade aan het menselijk lichaam 
kunnen aanbrengen.  

Om dit alles iets minder technisch uit te leggen kunnen de volgende vergelijkingen worden 
gemaakt: 
• 1 scan levert een hoeveelheid straling op die minder is dan de straling die wordt ervaren tijdens een 

vlucht gedurende 2 minuten364;  
• 80 scans leveren een hoeveelheid straling op gelijk aan de normale, natuurlijke achtergrondstraling 

die een gemiddelde persoon op 1 dag ervaart;  
• 200 scans leveren een hoeveelheid straling op gelijk aan de straling ervaren gedurende een vlucht 

van 7 uur; 
• 1000 scans leveren een hoeveelheid straling op gelijk aan de straling ervaren gedurende 1 medische 

scan van de borstkas365.  
 
De dosis straling is dus zo laag dat men over een verwaarloosbaar risico kan spreken voor mensen die 
sporadisch het vliegtuig nemen. 
 
1. “Frequent flyers” 
 
131. De methode kan voor mensen die frequent gescand moeten worden (piloten, zakenmensen, etc.) 
derhalve wel extra bezwaarlijk zijn. Een onderzoek heeft echter uitgewezen dat een passagier 5000 keer 
per jaar zou moeten worden onderzoek door middel van een bodyscan vooraleer de limiet van maximale 
straling zou worden overschreden. Hieruit kan men concluderen dat het zeer onwaarschijnlijk is dat, zelfs 

                                                
359 Vr. en Antw. Röngenstralingen te consulteren op http://www.xrayrisk.com/faq.php#q4,. 
360 http://apps.uwhealth.org/health/hie/1/003337.htm 
361 http://nl.wikipedia.org/wiki/Straling 
362 WP29 en EDPS, repliek op consultatie, 11 februari 2009.   
363 Vr. en Antw. Röngenstralingen, Ibid.  
364 Health Protection Agency, Centre for Radiation, Chemical and Environmental Hazards (V.K.), “Assessment of comparative 
ionising radiation doses from the use of rapiscan secure 100 x-ray backscatter security scanner”, 1 februari 2010.  
365 Vr. en Antw. Röngenstralingen, Ibid.  
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frequente vliegers, de toegelaten dosissen overschrijden en het aldus voor hen evenmin waarschijnlijk is 
dat er een risico bestaat.366  
 
2. Zwangere vrouwen 
 
132. Er zijn stadia in de zwangerschap waar een foetus gevoeliger wordt beschouwd voor het kwaad 
van stralingen. Een dokter zal een zwangere vrouw adviseren een medische X-ray uit te stellen tot na de 
geboorte van de baby, ook al is het risico laag367.  Onderzoek heeft echter uitgewezen dat bij een bodyscan 
een te verwaarlozen dosis van de straling in het lichaam worden geabsorbeerd zodat de straling die de 
foetus ondergaat nog zoveel kleiner is dan de dosis die de zwangere vrouw krijgt368. Desalniettemin is het 
aan te raden, wanneer in verwachting, de foetus aan zo weinig mogelijk stralingen bloot te stellen en 
desgevallend alleen in de strikt noodzakelijke gevallen. In dat opzicht zou het aannemelijk zijn dat 
zwangere vrouwen de vrije keuze hebben uit alternatieve veiligheidscontroles die geen gebruik maken van 
mogelijks schadelijke röntgenstralingen.  
 

                                                
366 Vr. en Antw. Röngenstralingen, Ibid.  
367 http://www.babycentre.co.uk/pregnancy/isitsafeto/xrayduringpregexpert/. 
368 Health Protection Agency, Centre for Radiation, Chemical and Environmental Hazards, Ibid.  
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DEEL 5  – ANDERE KNELPUNTEN 
 
133. Bepaalde categorieën van personen zorgen voor ethische en morele problemen wanneer het 
aankomt op de bodyscan: kinderen en personen die uit religieuze overwegingen geen scan willen 
ondergaan.  Dit creëert uiteraard een uitzonderingspositie voor bepaalde personen en de vraag rijst dan 
ook of de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie niet in het gedrang komen door bepaalde mensen 
vrij te stellen van het ondergaan van een bodyscan. Bepaalde groepen van personen in een 
uitzonderingspositie plaatsen heeft ook belangrijke consequenties voor de efficiëntie en noodzakelijkheid 
van de technologie.  
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING 
 
1. Gelijkheid en non-discriminatie 
 
“Het genot van de rechten en de vrijheden, die in dit verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd zonder 
enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere 
mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, 
geboorte of andere status”369.  
 
134. Discriminatie betekent letterlijk “het maken van onderscheid” en het omvat directe, indirecte, 
negatieve en positieve discriminatie. Positieve discriminatie is het opzettelijk bevoordelen van bepaalde 
bevolkingsgroepen van gelijke geschiktheid en het is meestal gericht op allochtonen, vrouwen en 
kinderen. Ook in dit geval is er sprake van positieve discriminatie, waar kinderen en moslims worden 
vrijgesteld van het ondergaan van een bodyscan. Positieve discriminatie wordt als negatieve discriminatie 
opgevat door mensen die buiten de positief gediscrimineerde doelgroep vallen. Er is dus in elk geval 
discriminatie, maar het wordt als positief of negatief gekwalificeerd afhankelijk in welke positie men zich 
bevindt.  
 
2. Efficiëntie en noodzakelijkheid 
 
135. Dit alles ondermijnt uiteraard ook de efficiëntie, vooral wat betreft het raciale onderscheid waarbij 
moslims worden voorgetrokken. In elk geval is het niet uitgesloten dat een vrijgestelde persoon in 
terroristische kringen opereert en voornemens is een terroristische aanslag te plegen op een vlucht die 
vanuit Europees grondgebied vertrekt. Wanneer bepaalde personen een voorkeursbehandeling krijgen, kan 
ook de vraag rijzen naar de noodzakelijkheid van het systeem. 

                                                
369 Art. 14 EVRM 
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HOOFDSTUK 2: RELIGIE 
 
136.       De grootste Islamitische verenigingen ter wereld staan er nu in een gemeenschappelijke 
verklaring op, dat moslims van veiligheidscontroles door middel van de bodyscan worden uitgesloten. Zij 
baseren zich op een fatwa370 die in februari 2010 werd uitgesproken door de buitenlandse Islamitische 
organisatie Fiqh Council of North America (FNCA), waarin conform de sharia371 wordt bepaald dat 
moslims niet door bodyscanners mogen372.  De FNCA maakt, net zoals veel privacyorganisaties, bezwaar 
tegen bodyscanapparatuur waarbij het lichaam van de passagier zichtbaar wordt gemaakt. In de eerste 
plaats moet nationaal worden nagegaan hoe ver gevorderd de technologie reikt en in welke mate het 
lichaam van een betrokkene wordt blootgesteld door de scan. In de tweede plaats moet worden nagegaan 
of dergelijke scan al dan niet kan worden geweigerd door iemand die geloofsbezwaren koestert.  
 
1. Nederland 
 
137. De scanners die in Nederland worden gebruikt om terroristen op te sporen tonen, zoals reeds eerder 
vermeld, geen beeld van een naakt lichaam. De machine geeft indicaties van voorwerpen op het lichaam 
van de passagier weer op een schematische wijze.  Het bezwaar dat de moslims zouden kunnen hebben 
tegen het zichtbaar maken van een lichaam van een betrokkene, wordt hierdoor dus teniet gedaan.373 
 Daarnaast wordt in Nederland de passagiers de keuze gelaten tussen het gebruik van de security 
scan en een alternatieve screeningsmethode, zoals de handmatige fouillering. Het is nu al een gebruik dat 
passagiers die, om wat voor reden dan ook, niet door de metaaldetector kunnen of willen, kunnen kiezen 
voor een alternatief.374 Dergelijke regeling is ook van toepassing voor bodyscans. Het gevolg hiervan is 
dat, indien een moslim gewetensbezwaren heeft tegen het ondergaan van een bodyscan, hij dit perfect kan 
weigeren en kan kiezen voor een alternatieve methode van controle. Hiermee is elk probleem van de baan.   
 
2. Verenigd Koninkrijk 
 
138. Dit alles ligt wel een tikkeltje anders in het Verenigd Koninkrijk. Passagiers hebben aldaar geen 
keuzerecht en worden de toegang tot de vlucht geweigerd indien zij de beslissing nemen geen bodyscan te 
willen ondergaan. In dat opzicht is er dus een tweestrijd tussen verschillende belangen. Moeten moslims 
zich enerzijds ten allen tijde aan de nationale wetgeving onderwerpen en dus kiezen tussen ofwel 
bodyscan ofwel geen toegang tot het vliegtuig? Of moeten zij zich anderzijds strikt  richten naar hun 
religieuze wetgeving en adviezen waardoor zij gewettigde uitzondering zijn op de regel dat iedereen 
verplicht een bodyscan moet ondergaan om te kunnen vliegen?  
 De overheid van het VK legt uit dat zij de zorgen van de religieuze organisaties apprecieert, maar 
standhoudt dat de Code of Practice waarborgt dat de scanners zullen gebruikt worden op een manier die de 
privacyrechten van een individu respecteert. In het bijzonder wijst zij op de mogelijkheid voor passagiers 
om te vragen of zij worden onderzocht door iemand van hetzelfde geslacht. Op grond van deze 
overwegingen maakt men hier geen uitzonderingen op religieuze gronden.375  
 
3. Overige landen 
                                                
370 Fatwa: een juridisch advies  door een Islamitische wetspecialist wordt uitgevaardigd met betrekking tot een specifieke kwestie. 
Een fatwa hoeft echter niet per definitie als een vonnis of arrest worden opgevat en is dus niet bindend.  
371 Sharia: de Islamitische wet.  
372 The Fiqh Council of North America, “Statement on the use of full body scan”, 12 februari 2010, http://www.fiqhcouncil.org/. 
373 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, antwoord op brief van 17 februari 2010, kenmerk 2010Z03245, 9 maart 2010, 
5643664/10/NCTb.  
374 Ibid. 
375 Department for Transport, Vr. en Antw. bodyscan, Ibid.  
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139. Aangezien momenteel in Europa enkel bodyscanners ingezet zijn op de luchthavens van het 
Verenigd Koninkrijk en Nederland, is het nog niet aan de orde om de overige landen te bespreken. Zij zijn 
echter nog aan het overwegen om bodyscanners al dan niet in gebruik te nemen en komen nog lang niet 
toe aan regels hieromtrent.  
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HOOFDSTUK 3: KINDEREN 
 
140. Wereldwijd werd aangekondigd dat het tijdens de evaluatieperiode verboden is voor kinderen 
onder de 18 jaar om een bodyscan te ondergaan. Experts op het vlak van kinderbescherming voerden een 
groot protest en waarschuwden dat een bodyscan van een kind riskeert de wet te schenden, aangezien bij 
dit proces onfatsoenlijke beelden van jongeren worden gemaakt. De luchthavens hadden wel gepland 
kinderen toe te staan een bodyscan te ondergaan, indien hun ouders daarin toestemden.  Juridisch gezien 
mogen ouders echter niet beslissen over het maken van 'onfatsoenlijke foto's' van hun kinderen.  
 
1. Nederland 
 
141.      In Nederland is het gebruik van de bodyscan facultatief. Dit wil zeggen dat in elk geval kan 
geweigerd worden dat een kind een scan ondergaat. Daarnaast vormen de beelden een louter schematische 
weergave van het lichaam van het kind, waarop derhalve geen geslachtsdelen te zien zijn. In dit land 
vormt deze materie dus weinig problemen.   
 
2. Verenigd Koninkrijk 
 
142. De luchthavens in het Verenigd Koninkrijk vereisen wel dat kinderen worden gescreend. Om dit te 
onderbouwen, benadrukt de overheid dat het strafregisteronderzoek van het personeel dat wordt gedaan bij 
aanvang van hun taak, eveneens een onderzoek naar misdaden met betrekking tot kinderen inhoudt. De 
gemaakte beelden zijn eveneens niet onfatsoenlijk, druisen niet in tegen de normen van correctheid en het 
zal niet mogelijk zijn dat misbruik zich manifesteert376. De overheid is van de mening dat wanneer een 
uitzondering wordt gemaakt voor kinderen, dit de doeltreffendheid van het veiligheidsbeleid zou 
ondermijnen377. In de Code staat daarnaast te lezen dat het beveiligingspersoneel adequaat is opgeleid om 
op gepaste wijze met kinderen om te gaan in dergelijke situaties. Het gebruik van bepaalde bodyscans op 
Britse luchthavens is volgens politieke activisten in strijd met de wetgeving die gericht is tegen 
kinderpornografie.  
 De Protection of Children Act uit 1978 bepaalt dat het strafbaar is onzedelijke afbeeldingen of 
pseudo-afbeeldingen van kinderen te vertonen. In het VK is een “kind” elke persoon onder de leeftijd 
van 18. Volgens de actiegroep “Action on Rights for Children”378 vertoont de scan zulke duidelijke 
beelden van het lichaam van de reiziger, wat een schending van de wet uit 1978 uitmaakt. Volgens hen is 
het in ieder geval niet toegestaan om de scanners toe te passen op personen onder de 18 jaar. Het is niet 
juist om de beveiligingsagenten in de positie te plaatsen waar zij worden gevraagd in strijd met de wet te 
handelen. In het kader van de onderhavige wetgeving kan het nemen van beelden van kinderen op deze 
wijze niet worden gedaan. 
  
De wet uit 1978 maakt echter een uitzondering voor ''het voorkomen of opsporen van een misdaad'', maar 
daarbij is een specifiek doel vereist379. Meer bepaald is een naakt beeld van een kind maken niet strafbaar 
wanneer: 

“it was necessary for him to make the photograph or pseudo-photograph for the purposes of the 
prevention, detection or investigation of crime, or for the purposes of criminal proceedings, in any part of 
the world”380 

                                                
376 Department for Transport, Vr. en Antw. Bodyscan, ibid.  
377 Interim Code of Practice. 
378 http://www.archrights.org.uk/ 
379 Art. 3 Protection of Children Act 
380 Art. 3(A), (1)a) Protection of Children Act. 
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Ook dit bezwaar wordt van de baan geveegd doordat in de Code is bepaald dat geslachtsdelen niet 
zichtbaar worden voor de beveiligingsagent die het beeld bekijkt. In dat opzicht kan er geen sprake zijn 
van onzedelijkheid.  
 
3. België 
 
143.      In België is dit knelpunt voorlopig nog niet aan de orde. In de laatste ontwerpresolutie is wel 
bepaald dat passagiers onder de 16 jaar niet zullen worden gescand381.  
 
 
 

                                                
381 Voorstel van resolutie om de invoering van bodyscanners toe te staan, Alain Destexhe, Parl. St. Senaat, zitting 2009-2010, 4 
februari 2010, 4-1635/1. 
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DEEL 6: CONCLUSIE 
 
144. Alvorens een proces voor de inzameling van dergelijke persoonlijke informatie formeel in praktijk 
wordt gebracht, moet in belangrijke mate zorgvuldige aandacht worden besteed aan de wettelijke kwesties 
betreffende privacy, culturele gevoeligheid en ethische rechtvaardiging. Dit impliceert dat in de wet 
strenge eisen moeten worden gesteld aan het gebruik van dergelijke verregaande apparatuur. Dit is niet 
afdoende gebeurd bij de halsoverkop-implementatie van de bodyscan in Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk. Het post-‘9/11’ tijdperk lijkt zich te kenmerken door “eerst doen en dan pas denken”. 
Daartegenover is er weinig tijd en ruimte om lang na te denken, omdat direct na een tragische gebeurtenis 
uiteraard zo snel mogelijk maatregelen dienen genomen te worden. Bovendien kunnen maatregelen pas 
geëvalueerd worden wanneer zij allereerst worden ingevoerd en gebruikt. Op dit punt lijkt het dus vrij 
moeilijk welke de juiste manier is om de zaken aan te pakken.   
 
145. Het is in ieder geval onmogelijk ultieme privacy of ultieme veiligheid te bereiken, omdat dan 
andere belangrijke waarden, zoals legitimiteit, vertrouwen en welvaart niet worden gerealiseerd. Uiteraard 
willen wij dat de overheid ons beveiligt tegen de criminele misdrijven van anderen, en omgekeerd willen 
anderen ook beschermd worden tegen ons. De taak om de veiligheid te bevorderen gaat in elk geval 
gepaard met inbreuken op de privacy, waarbij we denken aan bepalingen om telefoons te tappen, gegevens 
te vorderen, DNA-profielen te vergaren en op te slaan, justitiële en strafvorderlijke gegevens evenals 
politiegegevens te verwerken e.d. Een inmenging in de privacy door de bodyscan-technologie is derhalve 
onvermijdbaar als we kijken naar de doelstellingen die daarbij worden nagestreefd.  
 Vooreerst komt de bodyscan al heel twijfelachtig uit de toetsing aan de legaliteit. De lang 
verwachtte Europese Verordening die specifiek betrekking heeft op de bodyscan, zal hier zeker een uitweg 
kunnen bieden. Het staat gepland dat deze er komt in de zomer van 2010. Tot dan is er eigenlijk zowel 
Europees, als nationaal geen afdoende wettelijke basis voorzien voor het proces (behalve dan voor de 
drugs-bodyscanners op Schiphol). Zoals de zaken nu staan, stopt de toetsing aan de voorwaarden van de 
privacy reeds hier, toch gaan we verder, gezien een wettelijke basis er weldra komt. Aan de vereiste van 
de legitimiteit zal zeker en vast zijn voldaan voor opsporing van zwaarwichtige criminele misdrijven, 
zoals terrorisme en drugssmokkel. De tweede vereiste vormt met andere woorden geen enkel probleem, 
waardoor kan overgestapt worden naar de laatste beperkingsgrond. Op het vlak van de noodzakelijkheid 
en de proportionaliteit bestaat er uiteraard de meest ruimte voor interpretatie. Vooreerst moet hierover 
worden gezegd dat de informatie die resulteert uit een bodyscan zuiver biologisch is en enkel en alleen 
mag worden gebruikt voor het identificeren van wapens en andere voorwerpen. De garantie moet in ieder 
geval worden geboden dat de apparatuur nooit wordt gehanteerd met het oog op andere doeleinden. Dit 
brengt vooreerst met zich mee dat het door de scanner geproduceerde beeld zo min mogelijk details moet 
tonen van het menselijke lichaam, met de grootste voorkeur voor een volledig geschematiseerd beeld (zie 
supra). Daarnaast moet ook worden gegarandeerd dat de beelden niet worden bewaard, opgeslaan, etc. 
Men moet de apparatuur zo bouwen dat dit compleet onmogelijk wordt gemaakt. Tenslotte moet ook 
tegemoet worden gekomen aan de evoluerende technieken van criminele organisaties, zoals in het lichaam 
verstopte explosieven, en moeten bodyscanners op een zo efficiënt mogelijke wijze worden ontwikkeld.   
 
146. Er rijst nog heel veel onduidelijkheid over de gevolgen voor de gezondheid, dan vooral op lange 
termijn, van de bodyscan-stralingen. Op dit moment staan we echter nog niet zo ver dat hier reeds 
uitsluitsel over kan bestaan. Het rapport van de Commissie over de impact van de bodyscan o.a. op de 
volksgezondheid kan hier eventueel wat meer duidelijkheid bieden, maar dit is op dit moment nog niet 
beschikbaar (zie supra). Het is zo dat zelfs wanneer een zeer lage dosis stralingen wordt gebuikt, dit toch 
negatieve effecten kan hebben op de gezondheid van de burgers.  
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147. Met betrekking tot de discriminatie kan ik zeggen dat een uitsluiting van bepaalde groepen van 
personen uiteraard zijn gevolgen heeft op het vlak van de noodzakelijkheid van de toestellen. Zijn ze dan 
zo noodzakelijk als bepaalde personen zo gemakkelijk kunnen weigeren op grond van een aantal 
persoonlijke bezwaren? En wat indien dit dan net de personen zijn die een aanslag op een vlucht hebben 
gepland, wat zegt dit over de efficiëntie van het systeem? Alweer, mijn voorkeur gaat ten zeerste uit naar 
de weergave van een geschematiseerde versie van een lichaam, waardoor de knelpunten op vlak van 
religie en zedenmisdrijven van de baan worden geveegd. Indien het mogelijk wordt gemaakt dat alle 
toestellen op die manier worden uitgerust, kan perfect worden gerealiseerd dat geen enkele categorie van 
personen nog redenen heeft tot weigering van een scan. Dit los van de gezondheidsaspecten die er al dan 
niet aan vasthangen (Bv. voor zwangere vrouwen).   
 
148. Aan de technologie moet nog heel wat gesleuteld worden om de nog bestaande onvolmaaktheden 
weg te werken. Van wetgeving is er praktisch nog geen sprake, derhalve moet daar ook nog afdoende 
energie in worden gestoken om deze vast te stellen en op punt te zetten.  Daarbij pleit ik eerder voor een 
uniforme Europese aanpak, dan voor verscheidenheid in de nationale regelgeving en interpretatie. Indien 
er een Europese verordening komt, dan moeten de hierboven opgesomde vereisten er duidelijk worden 
ingewerkt en indien de wetten worden overtreden, is het duidelijk dat hier consequenties aan verbonden 
moeten zijn. 
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