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Geachte voorzitter, 
 
Namens de Europese Unie wordt momenteel met de Verenigde Staten onderhandeld over een 
nieuwe overeenkomst met betrekking tot de verstrekking van bepaalde passagiersgegevens 
(zogenaamde Personal Name Records, PNR) door luchtvaartmaatschappijen aan de Amerikaanse 
autoriteiten. Eind juli 2007 verstrijkt de interim-overeenkomst die op 7 oktober 2006 tot stand is 
gekomen, nadat een eerdere overeenkomst eerder dat jaar op formeel-juridische gronden door het 
Europese Hof van Justitie nietig was verklaard. 
 
Europees Commissaris Frattini spreekt de verwachting uit dat er voor eind juli 2007 een nieuw 
PNR-akkoord zal zijn gesloten. Uit overleg in Europees verband (Artikel 29-werkgroep) blijkt 
echter dat er ook geluiden zijn dat de onderhandelingen stroef lopen en dat het mogelijk is dat er 
hetzij helemaal geen verdrag komt, dan wel dat er gewerkt wordt aan een veel breder convenant, 
voor allerlei EU-VS gegevensuitwisselingen op politieel en justitieel gebied. Als er geen verdrag 
komt, zullen de Amerikaanse autoriteiten individuele afspraken maken met de Europese 
luchtvaartmaatschappijen, onder dreiging van het intrekken van de landingsrechten. Als de 
luchtvaartmaatschappijen hieraan gehoor geven, handelen zij naar verwachting in strijd met de 
Europese privacy-richtlijn. De toespraak van de Amerikaanse minister van binnenlandse 
veiligheid Michael Chertoff op 14 mei jongstleden in het Europees Parlement1, bevestigt de indruk 
dat de Amerikanen weinig genegen zijn tot het overnemen van de Europese regels voor de 
bescherming van persoonsgegevens. 
 
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) en KLM vinden de ontwikkelingen rondom 
PNR uiterst zorgwekkend. Het CBP en KLM schrijven u deze brief gezamenlijk vanuit het 
oogpunt dat bij het PNR-dossier drie belangen samenkomen; de uitwisseling van 
persoonsgegevens in het belang van de veiligheid; de financieel-economische belangen van de 

                                                 
1 Bijgevoegd: “US Secretary of Homeland Security Michael Chertoff debates data protection with MEPs”,  
14 mei 2007, via URL: http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_en.htm.  
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luchtvaartmaatschappijen en ten slotte, de handhaving van de principes van de bescherming van 
persoonsgegevens in de Wbp en de Europese privacy-richtlijn. 
 
Het CBP en KLM onderstrepen in dit verband het belang van passagiers. Zij dreigen essentiële 
rechten te verliezen als er geen adequate controle is op het gebruik van de passagiersgegevens 
door de Amerikaanse autoriteiten en als zij geen beroep kunnen doen op de rechtsbescherming in 
geval van foutief gebruik, omdat dergelijke waarborgen alleen van toepassing zijn op inwoners 
van de Verenigde Staten. 
 
Binnen de Europese Commissie blijken bovendien plannen te bestaan om een Europees PNR 
systeem te ontwikkelen. Het CBP en KLM zouden graag in de gelegenheid worden gesteld uw 
commissie hierover in een aparte bijeenkomst nader te informeren, bijvoorbeeld na uw 
zomerreces. Graag vernemen wij van u of u op het aanbod tot het geven van een nadere 
toelichting ingaat en op welke datum dit het beste schikt. 
 
Hoogachtend, 
 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 
 
 
 
 
mr. J. Kohnstamm 
Voorzitter 
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mr. B.J. Swagerman 
Senior Vice president  
 


