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Kleine luchthavens zijn kwetsbaar voor ondermijnende 
criminaliteit en kunnen mogelijk misbruikt worden voor criminele 
activiteiten zoals drugs- en mensensmokkel, geldtransport en het 
vervoer van andere illegale goederen. Deze kwetsbaarheid wordt 
in de kaart gespeeld door een gebrekkig en versnipperd toezicht 
op kleine luchthavens, vrije toegang van personen en (overheids)
instanties die elkaar in de samenwerking nog niet goed weten 
te vinden. De combinatie van deze factoren zorgt ervoor dat de 
mogelijkheden voor criminelen op kleine luchthavens relatief 
groot zijn en de pakkans simpelweg laag.

Het blijkt echter lastig om een vinger te krijgen achter de 
omvang van het probleem. Ondanks de kwetsbaarheid zijn 
er de afgelopen jaren weinig incidenten geregistreerd op 
kleine luchthavens. Daarin is Nederland niet uniek. Dit beeld 
is te zien in heel Europa, blijkt uit onderzoek. De meeste 
geregistreerde incidenten zijn bovendien bijvangst binnen 
grotere rechercheonderzoeken. De vraag rijst of het aantal 
incidenten daadwerkelijk zo laag is of dat incidenten niet 
worden gezien/gesignaleerd en daarmee onder de radar blijven. 
Desondanks blijft het feit dat kleine luchthavens kwetsbaar 
zijn voor criminaliteit en in hun huidige vorm uitstekende 
randvoorwaarden bieden aan criminelen om geld, goederen of 
personen heimelijk van A naar B te vervoeren. Anders verwoord: 
de potentie voor misbruik van kleine luchthavens is groot.
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VERMINDEREN KWETSBAARHEID 
KLEINE LUCHTHAVENS



Project kleine luchthavens van de Taskforce Brabant Zeeland

Onder de vlag van het programma ‘maatschappelijke 
weerbaarheid’ van de Taskforce Brabant Zeeland, is tussen eind 
2017 en midden 2019 een project uitgevoerd om het bewustzijn 
over de kwetsbaarheid van kleine luchthavens te vergroten en 
hiermee een bijdrage te leveren aan het verminderen van deze 
kwetsbaarheid. Hoewel het project is uitgevoerd in de regio 
Brabant-Zeeland, zijn de maatregelen die in dit project zijn 
ontwikkeld, toepasbaar op alle kleine luchthavens in Nederland.

Ketenpartners

Op een kleine luchthaven zijn verschillende private- en overheids-
diensten direct of indirect belast met een toezichthoudende 
functie (zie overzichtsschema). De drie diensten die het meeste 
op de luchthaven aanwezig zijn, zijn de Koninklijke Marechaussee, 
de Douane en de Dienst luchtvaarttoezicht van de landelijke 
eenheid (ook wel dienst luchtvaartpolitie genoemd). Zij verzorgen 
grotendeels het toezicht op het vliegverkeer van en naar kleine 
luchthavens. Alle drie hebben ze afzonderlijke bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden, wat de onderlinge afstemming 
behoorlijk complex maakt. Zo is de Koninklijke Marechaussee 
verantwoordelijk voor de grenscontrole van personenvervoer, de 
Douane voor de grenscontrole van goederenvervoer en de Dienst 
luchtvaarttoezicht is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke 
handhaving op en buiten het luchtvaartterrein en ziet toe op de 
vliegveiligheid. De complexiteit van het toezicht wordt daarnaast 
versterkt door het bestaan van de verschillende buitengrenzen 
(Schengen, EU en de landsgrens).
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Hand  having
Toe  zicht en



Om te voorkomen dat criminelen kleine luchthavens als 
vrijhavens kunnen gebruiken voor hun criminele doeleinden, is 
actie nodig. Gedurende het project zijn aan de hand van kennis 
en praktijkvoorbeelden concrete handelingsperspectieven dan 
wel handvatten opgesteld die aangegrepen kunnen worden om 
kleine luchthavens in Nederland minder kwetsbaar te maken 
voor criminaliteit.

1. Ken uw netwerk

Het is belangrijk dat de verschillende diensten op de kleine 
luchthavens elkaar en diens rollen en verantwoordelijkheden 
kennen. Zodoende kan er indien nodig (bijvoorbeeld bij een 
incident) snel geschakeld worden en kunnen er eventueel 
gezamenlijk maatregelen genomen worden. Op de drie kleine 
luchthavens in Brabant en Zeeland vinden bijvoorbeeld periodiek 
veiligheidsoverleggen plaats, waaraan de verschillende diensten 
deelnemen. De betreffende gemeente waar de luchthaven geves-
tigd is, neemt het initiatief voor dit overleg. Rondom Luchthaven 
Breda International Airport is deze samenwerking bestendigd 
in een intentieverklaring tussen de betrokken overheden. Deze 
veiligheidsoverleggen worden als zeer waardevol ervaren, al 
in de eerste plaats om elkaar te leren kennen en te weten wie 
wat precies doet. Het opstellen en up-to-date houden van een 
contactpersonenlijst en het organiseren van een halfjaarlijks 
overleg met alle betrokken partijen en de luchthavendirectie of 
havenmeester samen is om die reden sterk aan te bevelen.  

2. Zorg voor informatie-uitwisseling tussen partijen

Om misstanden beter te kunnen signaleren of patronen in 
gedragingen te kunnen onderkennen, is het van groot belang 
dat de verschillende partijen met elkaar in contact staan en 
kennis uitwisselen bij opvallendheden, verdachte situaties of 
gedragingen of (vermoedens van) incidenten. Om te waarborgen 
dat informatie-uitwisseling daadwerkelijk plaatsvindt, is het aan 
te raden om dit naast incidenteel (wanneer zich iets voordoet) 
ook meer structureel in te richten, bijvoorbeeld tijdens het 
eerder genoemde halfjaarlijkse veiligheidsoverleg.

3. Werk met elkaar samen

Het toezicht op de kleine luchthavens is momenteel nog bij 
verschillende partijen georganiseerd en is om die reden voor 
verbetering vatbaar. Om de slagkracht van de diverse diensten 
te vergroten, is het sterk aan te bevelen om controles zoveel 
mogelijk gezamenlijk (of in ieder geval in afstemming met elkaar) 
en dus met gecombineerde bevoegdheden uit te voeren. 
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HANDELINGSPERSPECTIEVEN VERMINDEREN 
KWETSBAARHEID LUCHTHAVENS



4. Vergroot de zichtbaarheid van toezichthouders

Het zichtbaar aanwezig zijn van toezichthouders op kleine 
luchthavens heeft een preventieve werking ten aanzien van 
criminaliteit en kan criminelen afschrikken. Om die reden is 
het aan te bevelen om de zichtbaarheid van deze aanwezigheid 
te vergroten. Dit kan op verschillende manieren. Op Breda 
International Airport zijn de diensten bijvoorbeeld zichtbaar met 
voertuigen aanwezig en met logostickers op de deur van het 
havenkantoor. Op ditzelfde vliegveld is daarnaast bijvoorbeeld 
een gezamenlijke controle georganiseerd. Luchthaven Breda 
International Airport heeft daarnaast een ‘Virtual Gate’ 
gerealiseerd op de toegang van het luchthaventerrein, waarbij 
van elke binnenkomende auto het kenteken wordt gescand. 
Zo kan niemand meer ongemerkt het luchthaven terrein op 
rijden. Deze “Virtual Gate” is ook voor de bezoekers duidelijk 
waarneembaar. 

5. Vergroot de awareness en meldingsbereidheid

De ogen en oren van gebruikers van luchthavens (de piloten) zijn 
onmisbaar in het signaleren van verdachte omstandigheden en 
daarmee het bestrijden van criminaliteit op kleine luchthavens. 
Om die reden is het sterk aan te bevelen om de awareness 
over ondermijnende criminaliteit en de kwetsbaarheden 
van kleine luchthavens onder deze doelgroep te vergroten, 
bijvoorbeeld door middel van voorlichtingspresentaties. Wanneer 
hierbij ook wordt ingegaan op de impact die ondermijnende 
criminaliteit kan hebben op de eigen organisatie of het individu 
(bijvoorbeeld door het geweld dat ermee gepaard kan gaan of 
de slechte naam/imago dat het kan opleveren), wordt ook de 
meldingsbereidheid bij vermoedens van criminele activiteiten 
vergroot. Op de drie luchthavens in Brabant en Zeeland is dit 
bijvoorbeeld gedaan door aan alle gebruikers van de luchthaven 
- met een combinatie van humor en urgentiebesef – voorlichting 
te geven over ondermijnende criminaliteit. Deze bijeenkomsten 
waren ingepast in de bestaande bijeenkomsten van de 
luchthavens over flight safety en zijn heel waardevol gebleken. 
Daarnaast wordt alle relevante informatie van het project 
ondergebracht in de Apothekerskast van het RIEC.  
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Schiphol Airport
Eindhoven Airport (voorheen Welschap)
Rotterdam The Hague Airport
Maastricht- Aachen Airport
Groningen Eelde Airport
Lelystad Airport
Teuge International Airport
Groningen Oostwold Airport (Winschoten)
Den Helder Airport (vliegveld de Kooy)
Kempen Airport in Noord Brabant
Seppe Airport, tussen Roosendaal en Etten-Leur
Airstrip Drachten
Ameland Airport
Zeeland Airport
Vliegveld Hilversum
Enschede Airport (vliegbasis Twente)
Texel Internationaal Airport
Vliegveld Hoogeveen
Vliegveld Middenmeer
Vliegveld Stadskanaal
TrafficPort Venlo
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LIJST VAN ALLE NEDERLANDSE LUCHTHAVENS
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AANTEKENINGEN



Luchtvaartpolitie
Politie | Landelijke Eenheid 
www.politie.nl/themas/luchtvaartpolitie.html
 
Douane
www.belastingdienst.nl/douane
 
KMAR
www.defensie.nl/organisatie/marechaussee
 
Inspectie leefomgeving en transport
www.ilent.nl

CONTACT GEGEVENS



DEZE BROCHURE IS OPGESTELD DOOR
het Programma Maatschappelijke Weerbaarheid van de 
Taskforce Brabant Zeeland

HEEFT U VRAGEN OF WIL U OVERLEGGEN
Mail naar programmabureau@taskforcebz.nl


