
 

 

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

 
 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018  

2500 EA  DEN HAAG 

 

 

 

Datum 6 mei 2015 

Onderwerp Preclearance 

 

Hierbij informeer ik u over het volgende. De Verenigde Staten hebben Nederland 

benaderd met het verzoek om op Schiphol Airport preclearance faciliteiten op te 

zetten.  

 

Preclearance betekent in dit geval dat de grenscontrole van de Verenigde Staten, 

zowel ten aanzien van personen als de door hen meegevoerde goederen, 

plaatsvindt op een luchthaven buiten het grondgebied van de Verenigde Staten, 

nadat de uitreiscontrole van dat land of de transfer heeft plaatsgevonden en 

voordat de reiziger aan boord gaat van het vliegtuig waarmee hij of zij direct naar 

de Verenigde Staten vliegt. De reiziger komt vervolgens in de Verenigde Staten 

aan als een lokale passagier en hoeft niet meer door de Amerikaanse 

grenscontrole. Hiermee kunnen passagiers sneller reizen naar of via de Verenigde 

Staten en worden de wachttijden op Amerikaans grondgebied beperkt. 

 

De Verenigde Staten hebben wereldwijd preclearance faciliteiten op 15 

luchthavens, waaronder in Canada, Ierland, de Verenigde Arabische Emiraten, 

Bermuda, Aruba en de Bahama’s. Het beleid van de Verenigde Staten is er op 

gericht om het aantal preclearance locaties verder uit te breiden. De Verenigde 

Staten hebben in dit kader ook andere Europese landen benaderd met het 

verzoek om preclearance faciliteiten op te zetten.  

 

Momenteel wordt onderzocht wat de gevolgen zouden zijn van een mogelijke 

introductie van preclearance faciliteiten op Schiphol Airport, zowel voor de 

luchthaven en luchtvaartmaatschappijen als voor de Nederlandse overheid.  Een 

introductie van preclearance faciliteiten brengt aandachtspunten met zich mee, 

bijvoorbeeld op het gebied van geweigerde reizigers, gegevensuitwisseling, 

goederen en bewapening van grensbewakers uit de Verenigde Staten. Ook heeft 

Nederland een standpunt gevraagd van de Europese Commissie inzake de EU 

compliance van het verzoek van de Verenigde Staten.  
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In afwachting van de resultaten van de verkenning en het standpunt van de 

Europese Commissie wordt uw Kamer te zijner tijd nader geïnformeerd over het 

voornemen van het kabinet inzake het preclearance verzoek. 

 

 

 

De Minister van Veiligheid en Justitie,  

 

 

G.A. van der Steur 


