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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 februari 2007

In vervolg op onze brief van 18 januari 2007 (Kamerstukken II, vergader-
jaar 2006–2007, 30 861, nr. 3), berichten wij het volgende.

De huidige interim-PNR-overeenkomst tussen de Europese Unie en de
Verenigde Staten loopt af op 31 juli 2007. De Europese Commissie heeft
op 4 januari 2007 een aanbeveling (5052/07 RESTREINT UE JAI 3 USA 1
RELEX 5 AVIATION 1 DATAPROTECT 1) gedaan aan de Europese Raad,
welke behelst een mandaat en richtsnoeren voor het starten van onder-
handelingen met de Verenigde Staten over een nieuwe overeenkomst
inzake het uitwisselen van passagiersgegevens. Het Comité van Perma-
nente Vertegenwoordigers besprak het ontwerp-mandaat en de richt-
snoeren op 31 januari en 7 februari jl. Naar verwachting zal dit punt in de
komende week als A-punt worden behandeld op een bijeenkomst van de
Raad van de Europese Unie. De tekst van het onderhandelingsmandaat
treft U hierbij ter vertrouwelijke kennisname aan.1 Op 26 februari a.s. is de
eerste formele onderhandelingsronde met de Verenigde Staten voorzien.

Nederland heeft, conform de inhoud van onze bovengenoemde brief,
onder andere verlangd dat een adequate balans moet worden gevonden
tussen enerzijds het belang van de overdracht van passagiersgegevens
ten behoeve van de bestrijding van het internationale terrorisme, daaraan
gerelateerde criminaliteit, alsmede georganiseerde criminaliteit, en aan de
andere kant het vereiste hierbij fundamentele rechten, in het bijzonder het
recht op privacy en gegevensbescherming, in acht te nemen. De richt-
snoeren bevatten dit uitgangspunt.

In de richtsnoeren is verder aangegeven dat de EU streeft naar een rege-
ling:
• die beantwoordt aan de verwachtingen met betrekking tot de

gegevensbescherming van EU-burgers;
• waarin is neergelegd dat dient te worden overgegaan van een «pull»

naar een «push» systeem; en
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1 Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor
de leden, bij het Centraal Informatiepunt van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
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• waarin een krachtige en duidelijke bepaling is opgenomen met betrek-
king tot een gezamenlijke evaluatie.

Omdat de aanbeveling deze voor Nederland belangrijke punten omvat
kunnen wij instemmen met het onderhandelingsmandaat en met het
spoedig openen van onderhandelingen over een nieuwe PNR-overeen-
komst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, met het oog op
totstandkoming hiervan vóór 31 juli 2007.
De onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst gaan binnenkort
van start. Namens de Europese Unie zullen het Duitse voorzitterschap en
de Europese Commissie de onderhandelingen voeren. Het Duitse voorzit-
terschap heeft op 31 januari jl. in het Europees Parlement gewaarschuwd
dat de onderhandelingen naar verwachting lastig zullen worden omdat de
Verenigde Staten zich naar het zich laat aanzien weinig compromisbereid
lijken te zullen tonen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

De Minister van Buitenlandse Zaken,
B. R. Bot
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