Module: Controle en onderzoek

Visuele controle
• Reeds Veilige luchtvracht wordt niet meer aan een
beveiligingsonderzoek onderworpen (gescreend).
Om zeker te zijn dat de veilige luchtvracht nog altijd veilig
is, wordt bij de overdracht van veilige vracht door de
aannemende partij wel een beveiligingscontrole (visuele
controle) gedaan.
• Er zijn tenslotte veel mensen aanwezig binnen de veilige
zone waar luchtvracht mag worden verwerkt en er kan altijd
iemand tussen lopen die slechte bedoelingen heeft.
Bijvoorbeeld het manipuleren van de inhoud van een
pakket óf van de documenten die bij de zending horen.

Bevoegde autoriteit
De toezichthouder (KMar) eist een betrouwbare controle op de luchtvrachtketen. De veilige
keten loopt vanaf de afzender tot aan het vertrek van het vliegtuig.
Elke persoon die tekent voor afgifte en ontvangst van de luchtvracht is verplicht
op een document aan te geven wie hij of zij is. Zo wordt een zogenaamd
auditspoor gecreëerd.
Dit auditspoor zorgt ervoor dat in geval van een incident, de luchtvracht
en alle betrokkenen te herleiden zijn tot aan de oorsprong.
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Visuele controle:
Verschillende personen moeten een pakket controleren met ieder
hun eigen verantwoording.
Medewerker (MLV):

Een gecertificeerde Medewerker Luchtvracht mag veilige
luchtvracht alleen visueel controleren op afwijkingen.
Iedere gecertificeerde medewerker in de veilige keten is verplicht
deze controle uit te voeren vóór, tijdens of na overdracht.

Controleur Luchtvracht (CLV)
De Controleur Luchtvracht heeft een meerdaagse opleiding gevolgd en een
geldig certificaat behaald. De controleur mag behalve controleren ook
bepalen of een verder onderzoek (screening) nodig is, het onderzoek
uitvoeren en zorgdragen voor:
• De fysieke en visuele controle van de zending;
• Het zelfstandig uitvoeren van een onderzoek;
• Het veilig verklaren van een luchtvrachtzending.
Een controleur mag de zending ná onderzoek veilig verklaren op een
document, een zogenaamde Consignment Security Declaration (C.S.D.).
Deze verklaring wordt bij overdracht van de luchtvracht in de
luchtvrachtketen weer beoordeeld door een andere getrainde medewerker
(MLV, CLV of BAL).

Consignment Security
Declaration
De verklaring van het beveiligingsonderzoek blijft
tot aan de bestemming bij de luchtvracht, tenzij
een getrainde medewerker (MLV, CLV of BAL)
de veilige status van de luchtvracht weigert.
De luchtvracht moet dan opnieuw aan een
beveiligingsonderzoek worden onderworpen.

Onderzoeksmethoden
Op de volgende vijf slides krijgt u uitleg over de onderzoeksmethoden. De Controleur
Luchtvracht bepaalt de onderzoeksmethode.
Op basis van het soort vracht kiest de controleur de passende onderzoeksmethode.

EDD Explosieven
Speurhond
Door middel van een onderzoek met inzet van een
explosieven speurhond die goedgekeurd moet zijn
door de KMar, wordt vastgesteld of de zending
verboden voorwerpen zoals explosieven bevat.
Indien de zending veilig wordt verklaard dan wordt
de zending voorzien van een security declaration
door de Erkend Agent.
De zending mag dan geladen worden op
passagiers- en vrachtvliegtuigen.

ETD Explosieven Restsporen
Detectie
Door middel van een onderzoek met inzet van restsporen
detectieapparatuur, die goedgekeurd moet zijn door de KMar,
wordt vastgesteld of de zending verboden voorwerpen zoals
explosieven bevat. Indien er geen verboden voorwerpen in de
zending of verpakking worden aangetroffen, wordt de zending
veilig verklaard en voorzien van een security declaration door de
Erkend Agent.
De zending mag dan geladen worden op passagiers- en
vrachtvliegtuigen.

XRY X-Ray Screening
Door middel van een onderzoek met inzet van een X-Ray, ook wel
Röntgen apparaat, die goedgekeurd moet zijn door de Kmar, wordt
vastgesteld of de zending verboden voorwerpen als explosieven bevat.
De Controleur Luchtvracht die getraind is in het gebruik van deze
machine, controleert de vracht aan de hand van het beeld op zijn
scherm.
Indien de zending veilig wordt verklaard dan wordt de zending voorzien
van een security declaration door de Erkend Agent.
De zending mag dan geladen worden op passagiers- en
vrachtvliegtuigen.

CMD Metaaldetectie apparatuur
Door middel van een onderzoek met inzet van een Metaaldetectie apparaat, dat
goedgekeurd moet zijn door de KMar, wordt vastgesteld of de zending verboden
voorwerpen als explosieven bevat.

Dit wordt vooral ingezet voor producten die doorgaans geen metalen bevatten zoals
snijbloemen, bloembollen, vlees en vis.
Indien de zending veilig verklaard wordt, dan wordt de zending voorzien van een security
declaration door de Erkend Agent.
De zending mag dan geladen worden op passagiers- en vrachtvliegtuigen.

VCK Handmatig Visueel en PHS Physical (fysiek)
onderzoek
Door middel van een onderzoek met inzet van handmatig visueel onderzoek, wordt door een
Controleur Luchtvracht of BAL (Beveiligings Adviseur Luchtvracht) vastgesteld of de zending
verboden voorwerpen zoals explosieven bevat.
Indien de zending veilig verklaard wordt, dan wordt de zending voorzien van een security
declaration door de Erkend Agent. De zending mag dan geladen worden op passagiers- en
vrachtvliegtuigen.

Beveiligingscontrole
Als er tekenen zijn van manipulatie van de verpakking of documentatie dan is het niet meer
toegestaan om de zending als veilige zending door te sturen naar de volgende entiteit.
De zending is onveilig en dient aan een beveiligingsonderzoek onderworpen te worden.

Als uit het onderzoek blijkt dat de luchtvracht veilig is, dan verklaart de Controleur
Luchtvracht dat er een beveiligingsonderzoek heeft plaatsgevonden en dat de zending
veilig is. Hij voorziet de documentatie dan van een zogenaamde SPX code.

De Beveiligingsadviseur luchtvracht:
• heeft de eindverantwoordelijkheid voor de handhaving van de
luchtvrachtprocedures op de locatie;
• dient hiervoor interne kwaliteitscontroles uit te voeren;
• heeft toegang tot vertrouwelijke informatie en is
• de gesprekspartner voor de toezichthouder:
de Koninklijke Marechaussee.

Controle of onderzoek
• Iedere luchtvrachtzending staat in de vrachtloods en is voorzien van een laatste
uitvoerige controle op de documenten en het daarop volgende afgifteproces.
• Door controles weet je of het pakket zijn veilige status kan behouden.

• Vraag jezelf altijd af of je de veilige status van een zending kan accepteren op basis van
wat je ziet:
Sluit de verpakking of zie je een eventuele beschadiging? Openingen mogen niet groter
zijn dan 6 mm dik, 5 á 6 cm breed en 250 gram zwaar, zodat er geen explosieven of
brandbommen in gestopt kunnen worden.

Controle van documentatie
• SPX Veiligheidscode
• Verlader (naam bedrijf)

• Aantallen
• Gewicht

Vrijstellingen van een beveiligingsonderzoek
Soms hoeft een zending, gezien zijn aard, niet gescreend te worden. Deze zendingen zijn
vrijgesteld van het beveiligingsonderzoek.

Voorbeeld van vrijstelling: menselijke organen die bestemd zijn voor transplantatie. Deze hebben
veel spoed, moeten steriel blijven en bestraling met een scanner is niet toegestaan. Op aanvraag
van de eigenaar van de zending wordt er een vrijstelling verleend onder bepaalde voorwaarden.
Overige vrijstellingen van onderzoek:
• Transit- of transfervracht;
• De luchtvrachtzending die minder dan 6 mm dik is en 250 gram
weegt;
• Tijdkritieke zendingen met levensreddende materialen;
• Biomedische monsters;

• Nucleair materiaal.

