
Pagina 1 van 5 
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Hamburg, 06.05.2019 

Belangrijke veranderingen in de luchtvracht EXPORT 

Geachte Klanten, 

In de bijlage vindt u belangrijke informatie over de veiligheid van de luchtvracht. 

De daaruit voortvloeiende problemen zijn bekend - dezelfde zijn door de BDI (Duitse 
Industriebond) in een brief aan de Duitse Luchtvaartautoriteit (LBA) aan de orde gesteld - naar het 
zich laat aanzien zonder resultaat, op dit moment. 

Afgezien van korte mededelingen in de respectieve publicaties van de industrie, hebben de 
besluiten van de LBA vrij weinig aandacht gekregen. Mogelijk wijkt het oordeel over de implicaties 
af van het onze, of hoopt men, dat de problemen op een andere manier opgelost kunnen worden. 
Of eenvoudigweg: Dat is het probleem van de verlader. 

In feite weten wij niet, hoe de situatie zich in de komende 8 weken zal ontwikkelen. 

Toch hebben wij besloten u op de hoogte te brengen van het besluit van het LBA. 

De LBA heeft een speciale controleprocedure toegestaan om het exportmateriaal voor luchtvracht 
"Veilig" te maken. Deze methode heet "Sniffen" en maakt controles aan de buitenkant van de 
verpakking mogelijk als hulpmiddel om het materiaal als "veilig" te identificeren in luchtvracht zin. 
Specifiek voor onze klanten is dit een primaire methode voor de veiligheidscontrole. 

De vergunning om deze procedure te gebruiken vervalt op 30 juni. 

Wij hopen dat het LBA het gebruik van deze vereenvoudigde methode blijft toestaan, maar wij 
moeten voorbereid zijn op een moeilijke situatie, als dat niet het geval is. 

Met vriendelijke groeten van uw MLE 

Detlef Goldmann Axel Frey Kai Hartmann 



MITSUBISHI LOGISTICS EUROPE B.V. -   Duitsland
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Frankfurt, 06.05.2019 

Belangrijke veranderingen voor luchtvrachtexporten ex Duitse luchthavens 

Er zijn verschillende hulpmiddelen om de veiligheid van luchtvracht-exportzendingen te 
garanderen.  
Kernmiddel is het röntgenapparaat om explosieven in de verschillende pakketten op te sporen. 

Indien dit röntgenproces niet kan worden toegepast (d.w.z. het pakket is te groot) of tot 
onovertuigende resultaten leidt (grote zwarte vlakken verhinderen het onderscheiden van 
afzonderlijke componenten), dan moeten andere controlemethoden worden gebruikt. 

Het proces is vergelijkbaar met dat van de passagiersvlucht. Aan de veiligheidspoort worden u 
en uw bagage met röntgenapparatuur onderzocht. Is er onduidelijkheid, dan wordt er een 
lichaamsfouillering uitgevoerd en wordt de bagage aan boord door een veiligheidsagent 
geopend en geïnspecteerd. Met een veeg over uw handen of laptop worden sporen van 
explosieven gecontroleerd. Op luchthavens van bestemming kunnen honden worden ingezet bij 
het zoeken naar verboden voorwerpen.

Dezelfde methoden worden gebruikt voor de controle van luchtvrachtpakketten: 

1. X-Ray
a. In geval van zwarte gebieden (meestal groter dan de grootte van mobiele telefoons):

i. Pallets uit elkaar halen en afzonderlijke dozen scannen
ii. Openen van de verpakking voor een visuele inspectie

iii. Honden snuffelen aan de verpakkingen
iv. Q-tips aan de buitenkant EN rechtstreeks op de goederen om te scannen op 

sporen van explosieven

Al deze stappen zijn duur, tijdrovend - en voor sommige materialen niet uitvoerbaar: 
Hoe moet men met de hand de inhoud van een vat met een sterk ruikende vloeistof 
controleren ? 

Een paar jaar geleden stond de Duitse veiligheidsdienst voor het luchtverkeer (Luftfahrt 
Bundesamt) een vereenvoudiging toe, als de röntgenstraling geen afdoende zekerheid kon 
bieden: 

Het " Sniffing " is het vegen van een receptormateriaal (zie iv) voor analyse van sporen van 
explosieven. De vereenvoudiging bestond erin alleen de buitenverpakking te controleren. Voor 
veel materialen is dit de gekozen, eenvoudige controlemethode geweest. 

In Duitsland wordt deze eenvoudige controlemethode vanaf juli 2019 niet meer aanvaard. Als 
er "Sniffing" gebruikt wordt, moet dat op de goederen zelf gebeuren. 

Dientengevolge moeten de bovengenoemde stappen voor ALLE goederen worden toegepast om 
ze "veilig" te maken, als het röntgenproces alleen geen sluitend resultaat oplevert. 
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Gevolgen: 
1.) Veel pakketten zullen worden geopend (door gespecialiseerde inpakbedrijven?) en
 goederen zullen worden gecontroleerd door magazijnpersoneel.  
2.) Pallets zullen worden afgebroken, kartons of zakken zullen afzonderlijk worden
 gecontroleerd en misschien niet goed opnieuw in elkaar worden gezet. 

Het gevolg zijn hogere kosten voor de veiligheidscontrole en een grotere kans op beschadiging van uw 
goederen.  De controlerende pakhuizen moeten hun kwaliteit kunnen verbeteren om uw materiaal in 
schone, volledige en veilige staat aan de luchtvaartmaatschappijen te kunnen overhandigen. Verwacht 
kan worden dat de tijd die nodig is voor de veiligheidscontrole zal toenemen. 

Toch is het mogelijk dat er voor bepaald materiaal helemaal geen controle mogelijk is: 

a. Het vat met (gevaarlijke) chemicaliën kan niet met de hand gecontroleerd worden, 
tenzij het magazijn de inhoud bijvult in een tweede, leeg vat.

b. De röntgenstralen mogen niet door grotere zakken met stroom of granulaat dringen. 
Ook hier lijkt het bijvullen van de inhoud in andere zakken de enige oplossing te zijn.

Welke mogelijkheden zijn er? 

 Kleinere pakketten

Als de röntgenstralen niet door een zak van 20 KG kunnen dringen, moet u misschien zakken van 2 
KG gebruiken - hoe bepaalt u de aanvaardbare zakgrootte voor de afzonderlijke productsoorten? 
Zou uw produktie dit soort verpakking kunnen leveren en zou uw klant de veranderde 
verpakkingswijze überhaupt aankunnen ? Het röntgenproces zou een veelvoud van de bestaande 
procedures zijn, met sterke kostenverhogingen als gevolg.   

 Uw goederen verzenden via luchthavens in andere EU-landen

De Lid-Staten van de EU worden met identieke eisen geconfronteerd - hun methoden zijn echter 
verschillend. Er worden meer honden ingezet of de lucht van complete vrachtwagens wordt 
geanalyseerd op zoek naar sporen van explosieven. Gedeeltelijk zijn deze methoden niet "veilig" 
volgens de Duitse definitie, maar op luchthavens in Nederland, Frankrijk of Oostenrijk zijn ze wel 
wettelijk geldig. 

Door deze alternatieve methoden kunnen die luchthavens op een vrij eenvoudige manier 
goederen als "veilig" bestempelen. 

In gevallen waarin pakketten niet kleiner gemaakt kunnen worden of u beslist geen opening van 
buiten/binnenverpakking wilt, lijkt een afwijking via EU-luchthavens onvermijdelijk. 

Deze afwijking gaat gepaard met extra kosten en complicaties - een probleem dat alleen maar 
ernstiger zal worden, als steeds meer Duitse vracht deze alternatieve route gaat nemen.  

Ook zou de capaciteit voor de controle van deze extra goederenstroom wel eens ontoereikend 
kunnen zijn, met als gevolg langere en minder voorspelbare veiligheidscontroleprocedures.  
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 De status "Bekende afzender" aanvragen

Het kan zijn, dat u de volgende routing ondervindt voor uw vracht die via Wenen geboekt is: 
In Duitsland wordt uw vat met chemicaliën als "onveilig" beschouwd. Daarom brengt u het per 
vrachtwagen naar Wenen, voert op de luchthaven van Wenen de vereenvoudigde controle uit en 
overhandigt uw goederen aan Lufthansa Wenen. Lufthansa vervoert dit nu "beveiligde" vat naar 
München en vliegt van München naar Tokio. 

Dit realistische scenario zou tot gevolg kunnen hebben, dat ook op andere luchthavens in de EU 
strengere veiligheidscontroles worden toegepast. Dan is er nog het alternatief om een "Bekende 
Afzender" te worden. 

Een "Bekende Afzender" behoudt de volledige controle over zijn goederen bij de productie, 
verpakking en verzending, en verbiedt de toegang tot het materiaal aan niet-bevoegde personen/
bedrijven. 

Deze status gaat hand in hand met een gewijzigde documentatie en controle in uw bedrijf. Het 
personeel moet worden opgeleid en uw compliance management moet een stevige greep hebben 
op de processen. 

U kunt de status van "Bekende Afzender" aanvragen bij de LBA - Federale Luchtvaartautoriteit, die 
adviseerde, dat het ongeveer 3 maanden duurt voor zij uw bedrijf hebben gecontroleerd en 
geauditeerd. De grootste moeilijkheid kan zijn om de verplichte interne veranderingen binnen uw 
organisatie te verwezenlijken. 
Toch kunt u op de lange termijn baat hebben bij deze stap. Met de status "Bekende afzender" 
worden uw zendingen als "veilig" beschouwd en kunt u de veiligheidscontroles op de luchthaven 
omzeilen, waardoor u heel wat geld kunt besparen. Gezien de mogelijkheid van nog strengere 
veiligheidsvoorschriften, kan uw export er minder onder lijden. 

Let op:

U bent inderdaad een "Bekende Afzender", maar u geeft de goederen over aan een expediteur 
zonder de juiste veiligheidsstatus van "Gereglementeerd Agent", dan verandert automatisch de 
status van uw goederen van "veilig" in "niet veilig".  

Ook dan wordt u geconfronteerd met de veiligheidscontroles en zou u kunnen terugvallen op het 
alternatief om de goederen via EU-luchthavens te verzenden. 

De parallel met de passagiersvlucht: Vooral wanneer u een vlucht naar de V.S. maakt, zou het 
personeel van de luchtvaartmaatschappij u vragen of u uw koffer zelf hebt ingepakt en er de hele 
tijd controle over hebt gehouden. Als u niet positief kunt antwoorden, dan zal uw koffer 
hoogstwaarschijnlijk vóór de vlucht worden geïnspecteerd. 

Een gedocumenteerde, "veilige" toeleveringsketen naar het vliegtuig toe is van groot belang -zo 
ook de keuze van uw expediteur.  
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De Federale Luchtvaartautoriteit (LBA) heeft een vereenvoudiging van de veiligheidscontroles op 
luchtvrachtuitvoer herroepen. 

Indien de röntgenprocedures niet voldoende duidelijkheid verschaffen over de veilige aard van uw 
zending, moeten handmatige en andere methoden worden gebruikt. 

Als u wilt vermijden dat derden uw pakjes openen, of dat de aard van uw goederen/verpakkingen 
een geslaagde controle bijna onmogelijk maakt, dan kennen wij 3 mogelijke manieren: 
- de omvang van uw pakketten verminderen
- export via een andere luchthaven in de EU
- het verkrijgen van de status van "Bekende Afzender"

Wij hebben geprobeerd de kwestie zo duidelijk en praktisch mogelijk voor te stellen. Indien u 
juridische informatie wenst, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Wij raden u ook 
aan om met uw beroepsvereniging en met uw kamer van koophandel te spreken. 

Zodra wij verder relevant nieuws hebben, zullen wij u op de hoogte brengen. Evenzo stellen wij 
het zeer op prijs, indien u ons op de hoogte zou willen brengen van alternatieve afhandelingen die 
u eventueel tegenkomt. 

Wij doen ons uiterste best om de gevolgen voor uw bedrijf te beperken. Neemt u contact met ons 
op voor het controleren van alternatieve afhandelingen of voor andere onderwerpen. 

Hoe eerder wij een oplossing voor uw exporten kunnen vinden, hoe beter wij de te verwachten 
problemen in juli kunnen voor zijn. 

Frankfurt, 06.05.2019 

Mitsubishi Logistics Europe B.V. - Duitsland

(frey@mleg.de) 069-650056-12 
(hartmann@mleg.de) 069-650056-21 

(goldmann@mleg.de) 040-238814-61 

Luchtvracht Experts:
Axel Frey, stationsmanager
Kai Hartmann, exportmanager 

Detlef Goldmann, GM 
Germany Toshihiko Sahashi, 
Jap. Verkoop

(sahashi@mleg.de) 0211-17109-59 
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