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 Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998 van de commissie van 5 
november 2015 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen voor de 

tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied 
van de beveiliging van de luchtvaart 

 
AANHANGSEL 6-E 

 
VERVOERDERSVERKLARING 

 

 

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad 1 en 
de uitvoeringsbesluiten daarvan, 

bevestig ik dat de volgende beveiligingsprocedures worden gevolgd wanneer namens 
…………………………………………………………………………………………………... 
(naam van de erkende agent/luchtvaartmaatschappij die beveiligingscontroles voor vracht of 
post toepast/bekende afzender/vaste afzender) luchtvracht/ luchtpost die aan 
beveiligingscontroles is onderworpen, wordt verzameld, vervoerd, opgeslagen en afgeleverd: 

— al het personeel dat deze luchtvracht/luchtpost vervoert, heeft een algemene 
beveiligingsbewustmakingsopleiding gevolgd overeenkomstig punt 11.2.7 van de bijlage bij 
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998;  

— de integriteit van alle personeelsleden die toegang hebben tot luchtvracht/luchtpost wordt 
gecontroleerd; dit omvat minstens een controle van hun identiteit (indien mogelijk aan de hand 
van een identiteitskaart, rijbewijs of paspoort met foto) en een controle van hun curriculum 
vitae en/of referenties; 

— de laadruimten van voertuigen worden verzegeld of gesloten. Huifvoertuigen worden 
beveiligd met TIR-koorden. Het laadoppervlak van flatbedvoertuigen staat onder toezicht 
wanneer luchtvracht wordt vervoerd;  

— onmiddellijk vóór het laden wordt de laadruimte doorzocht en de integriteit van deze 
doorzoeking wordt behouden tot het laden is voltooid;  

— elke bestuurder draagt een identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of ander document met foto 
bij zich, dat door de nationale autoriteit is afgegeven of door haar wordt erkend;  

                                                           
1 Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake 

gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 2320/2002 (PB L 97 van 9.4.2008, blz. 72). 
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— tussen het ophalen en afleveren maken de bestuurders geen ongeplande stops. Wanneer 
dergelijke stops onvermijdelijk zijn, controleert de bestuurder bij zijn terugkeer de beveiliging 
van de lading en de integriteit van de sloten en/of zegels. Als de bestuurder tekenen van 
sabotage ontdekt, stelt hij zijn chef daarvan in kennis en wordt de luchtvracht/luchtpost niet 
afgeleverd zonder dit bij de levering te vermelden;  

— het vervoer mag niet worden uitbesteed aan een derde partij, tenzij de derde partij:  

a)een vervoerdersovereenkomst heeft met de erkende agent, bekende afzender of vaste 
afzender die verantwoordelijk is voor het vervoer (zelfde naam als hierboven), of  
b) is goedgekeurd of gecertificeerd door de bevoegde autoriteit, of  
c) een vervoerdersovereenkomst heeft met de ondertekenende vervoerder, waarbij de 
derde partij het vervoer niet verder mag uitbesteden en de beveiligingsprocedures in 
deze verklaring moet toepassen. De ondertekenende vervoerder blijft volledig 
verantwoordelijk voor het volledige vervoer namens de erkende agent, bekende 
afzender of vaste afzender, en 

— andere diensten (bijv. opslag) worden niet uitbesteed aan een andere partij dan een erkende 
agent of aan een entiteit die door de bevoegde autoriteit is gecertificeerd of goedgekeurd en op 
een lijst is geplaatst voor het verlenen van deze diensten.  

Ik aanvaard de volledige verantwoordelijkheid voor deze verklaring.  
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