
Maatregelen-schema 
 
 

 
 
 

  
Maatregel: 
 

 
Actor(en) 

 
Fasering 
 

Gedurende 6 maanden continue inzet van [een nader te bepalen aantal] 

gecombineerde multidisciplinaire patrouilles van KMar, Douane en 

Zeehavenpolitie voor de uitoefening van toezicht langs de kust, in de kleine 

havens en op de kleine luchthavens.   
 

• Douane 
• Kmar 
• ZHP 

- realisatie ingaande 
1 maart  2006 

Onderzoek of een meer centrale aansturing van de gecombineerde 

grenspatrouilles kan plaatsvinden, vergelijkbaar met de Kustwacht nieuwe stijl. 

• Fin 
• V&I 
• Douane 
• Kmar 
• ZHP 
• Kustwacht 
 

- aanvang onderzoek 
februari 2006 
- resultaat onderzoek 
juni 2006 

Aanscherping van de handhaving van de verplichting voor gezagvoerders van 

schepen, om onmiddellijk bij aankomst van het schip bemannings - en 

passagierslijsten aan de met grenscontrole belaste autoriteiten aan te leveren.  

 

• Kmar 
• ZHP 

- aanvang februari 

2006  
 

Werkgroep 1: 

Patrouilles  

(in werking) 

Onderzoek, op basis waarvan normen ontwikkeld kunnen worden voor het 

aantal te vestigen doorlaatposten voor personencontrole.  
 

• V&I - aanvang onderzoek 
februari 2006  

Opstellen van een risicoanalyse per vervoerssegment over een periode van zes 

maanden en nadien periodiek. 

• Douane 
• Kmar 
• ZHP 
• AIVD 
 

- realisatie ingaande 
1 maart 2006 

Werkgroep 2: 

Risico-analyse 

i.o. 

Onderzoek naar de meest optimale realisatie van koppelingen tussen • V&I - 1e helft 2006 



informatiesystemen voor grenscontroles.   
 

• Kmar 
• Douane 
• ZHP 
• NCTb 

aanvang onderzoek 
-resultaat onderzoek 
juni 2006 
-beoogde realisatie 
2e helft 2006 en 1e 
helft 2007 

Onderzoek naar eventuele (juridische) bezwaren en in hoeverre deze kunnen 

worden weggenomen bij de koppeling van informatiesystemen. 

 

• Jus 
• V&I 
• Fin 

- 1e helft 2006 

Afstemmen informatiebehoefteplannen • Kmar 
• Douane 
• ZHP 
• AIVD 
• MIVD 
 

- 1e helft 2006 

 

Opstellen van risico-indicatoren met het oog op de nationale veiligheid. Mede op 

basis hiervan kan de lijst met afschriftplichtige luchthavens worden aangepast. 

Vanuit het oogpunt van nationale veiligheid de mogelijkheden bezien tot 

aanpassing van bijlage 5A van de gemeenschappelijke visuminstructie.   
 

• BZ 
• Jus 
• NCTb 
• AIVD 

- realisatie1e helft 
2006 

Onderzoek naar de mogelijkheid om gezagvoerders van schepen te verplichten 

om bij vertrek bemannings- en passagierslijsten te verstrekken aan de met 

grensbewaking belaste autoriteiten.  

• V&I - aanvang onderzoek 

februari 2006  

 

Onderzoek in hoeverre het mogelijk is om bemannings- en passagierslijsten 

vroegtijdig en in digitale vorm voor aankomst of vertrek aan te laten leveren. 

• V&I - aanvang onderzoek 

februari 2006 

Werkgroep: 

Advanced 

Passenger 

Information 

(API)  

(in werking) Onderzoek naar mogelijkheden, nut en noodzaak  van inname van door 

vervoerders verstrekte pre-arrival persoonsgegevens (o.m. API). 
 

• V&I 
• Kmar 
• Zeehavenpolitie 
• Douane 
• V&W 
 

- 1e helft 2006 
aanvang onderzoek 
- resultaat onderzoek 
juni 2006 

Werkgroep 3:  

Registratie 

Opleggen van een verplichting tot het voeren van een registratie aan 

(lucht)havenmeesters en onderzoek in hoeverre verhoging van boetes c.q. 

• V&I 
• IND-AUB 

- 1e helft 2006 

aanvang aanpassing 



(Lucht)haven i.o. andere maatregelen bij kunnen dragen aan naleving.  
 

regelgeving  

- beoogde realisatie 

per 1-7-2007  
 

Werkgroep 

Kmar:  

Grensbewaking 

van 

besturingsmodel 

Veiligheid en 

Publieke 

Veiligheid 

Schiphol  

(in werking) 

Onderzoek naar kwaliteits- en efficiencyverbetering bij controles op Schiphol en 

mogelijk in een latere fase op andere luchthavens en in zeehavens.  

 

• Kmar 
• DVB 
• SCV 
• IND 
• KLM 
• Schiphol 
• NcTB 
 

- project resultaten 
worden verwacht in 
2e helft 2006 
 
 

 


