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Advies 4/2003 over het in de VS voor de doorgifte van passagiersgegevens 
gewaarborgde beschermingsniveau  

 
 

DE GROEP VOOR DE BESCHERMING VAN PERSONEN IN VERBAND MET DE VERWERKING 
VAN PERSOONSGEGEVENS 
 
Opgericht bij Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 
19951, 
 
Gelet op artikel 29 en artikel 30, lid 1, onder a), en lid 3, van deze richtlijn, 
 
Gelet op haar reglement, en met name op de artikelen 12 en 14, 
 
 
heeft het volgende advies goedgekeurd: 
 
 

INLEIDING 

In de nasleep van de gebeurtenissen van 11 september 2001 hebben de Verenigde Staten 
een aantal wetten en regelingen goedgekeurd om luchtvaartmaatschappijen die op de VS 
vliegen ertoe te verplichten persoonsgegevens over passagiers en bemanning die naar of 
vanuit dit land vliegen, aan de VS-autoriteiten door te geven. 

In een vorig advies dat in oktober 20022 is uitgebracht, kwam de Groep tot de conclusie 
dat er problemen kunnen ontstaan in verband met Richtlijn 95/46/EG over 
gegevensbescherming3 indien de luchtvaartmaatschappijen ingaan op de eisen van de VS 
en heeft zij daarom gepleit voor een gemeenschappelijke benadering in de Europese 
Unie. De Europese Commissie werd daarom verzocht onderhandelingen met de 
Verenigde Staten aan te gaan om dit probleem op te lossen. 

De Groep is door de Commissie op de hoogte gehouden van de voortgang van de 
besprekingen die de Commissie heeft gevoerd om de voorwaarden vast te stellen op 
grond waarvan de Commissie een beslissing kan nemen waarbij zij de "passende 
bescherming" vaststelt, overeenkomstig artikel 25, lid 6, van Richtlijn 95/46/EG, en heeft 
dankzij de discussies  die zij met hoge functionarissen van het Department of Homeland 
Security in haar vergadering van 5 mei heeft gevoerd, meer inzicht verkregen in de 
problematiek. 

Met name heeft zij van de Commissie een document van 22 mei 2003 ontvangen over 
"toezeggingen" opgesteld door het United States Bureau of Customs and Border 
Protection en de United States Transportation Security Administration4. De Groep 

                                                 
1 Publicatieblad L 281 van 23.11.1995, blz. 31, beschikbaar onder: 

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/index.htm. 
Advies 6/2002 van de Groep over de “doorgifte van informatie van de passagierslijst en andere 
gegevens van luchtvaartmaatschappijen aan de Verenigde Staten”, WP 66 goedgekeurd door de 
Groep op 24 oktober 2002. 

3 Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.   

4  In dit document  als “toezeggingen” vermeld. 
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concludeert hieruit dat deze toezeggingen het voorlopige resultaat zijn van de 
onderhandelingen tussen de VS en de Commissie en dat de Commissie nog steeds druk 
uitoefent op de VS om voor een aantal punten nog meer vorderingen te maken. 

Dit advies is uitgebracht onder verwijzing naar het beschermingsniveau dat door de 
Verenigde Staten wordt gegarandeerd na de gevraagde doorgifte door de 
luchtvaartmaatschappijen van de persoonsgegevens van passagiers en bemanning op 
basis van hun eigen wetgeving en internationale verbintenissen, zoals beschreven in de 
toezeggingen en vastgelegd in de desbetreffende wetgeving. De Groep heeft zich 
gebaseerd op de in vorige documenten5 uiteengezette algemene criteria om de gepastheid 
van bescherming te beoordelen en haar eigen vorige advies over de door de VS 
gevraagde PNR/APIS gegevens6. 

Dit advies wordt verstrekt op een ogenblik waarop de VS van de EU of direct bij de 
lidstaten grote hoeveelheden persoonsgegevens (bv. visa, enz.) opvragen. 

Voorts is de Groep zich ervan bewust dat diverse andere derde landen soortgelijke 
gegevensstromen al aan luchtvaartmaatschappijen hebben gevraagd en/of dit hebben 
voorgesteld. Dit brengt ons meteen bij een ander probleem, nl. het vermijden van 
discriminatie tussen derde landen en de noodzaak voor een allesomvattende beoordeling 
die misschien model kan staan voor een oplossing voor andere landen als die soortgelijke 
verzoeken krijgen. De Groep wijst op de noodzaak van een regeling voor persoonlijke 
informatie die in de wereld circuleert voor doeleinden die te maken hebben met 
veiligheid bij vliegtuigreizen. 

 

1. Terrorismebestrijding en de bescherming van fundamentele rechten en 
vrijheden. 

De doorgifte van gegevens door luchtvaartmaatschappijen aan VS-autoriteiten wekt 
ongerustheid bij het publiek, ligt op politiek en institutioneel vlak heel gevoelig en heeft 
een internationale dimensie. 

De bestrijding van terrorisme is voor democratische samenlevingen niet alleen 
noodzakelijk maar ook van zeer grote betekenis. Bij de bestrijding van terrorisme moeten 
de fundamentele rechten en vrijheden van het individu, waaronder het recht op privacy 
en gegevensbescherming, worden geëerbiedigd7. 

Deze rechten worden met name beschermd door Richtlijn 95/46/EG, artikel 8 van het 
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens8 en de artikelen 7 en 8 

                                                 
5 Werkdocument 12: "Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen : toepassing van de 

artikelen 25 en 26 van de EU-richtlijn betreffende gegevensbescherming", goedgekeurd op 24 juli 
1998.   

6 Advies 6/2002 over “de doorgifte van informatie van de passagierslijst en andere gegevens van 
  
7  Zie advies 10/2001 over “de noodzaak van een evenwichtige benadering in de bestrijding van 

terrorisme”, goedgekeurd op 14 december 2001luchtvaartmaatschappijen aan de Verenigde 
Staten.” 

8 Zie ook de jurisprudentie van het Europees Hof voor de rechten van de mens over dit onderwerp. 
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van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie9. Gegevensbescherming 
wordt voorts erkend en verder uitgewerkt in de ontwerp-grondwet voor Europa die in de 
Conventie over de toekomst van Europa wordt besproken.  

De legitieme eisen in verband met nationale veiligheid in de Verenigde Staten mogen 
met deze fundamentele beginselen niet in conflict komen. Beperkingen van de 
fundamentele rechten en vrijheden bij de verwerking van persoonsgegevens in de 
Europese Unie mogen alleen worden toegestaan als dit in een democratische samenleving 
noodzakelijk is voor de bescherming van de algemene belangen, die in deze instrumenten 
uitvoerig zijn beschreven10. 

 

2. Algemene opmerkingen 
 
Dit advies heeft betrekking op de bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden 
bij de verwerking van persoonsgegevens. 
 
De Groep verstrekt dit advies om de gepastheid van de door de VS geboden bescherming 
te beoordelen, tegen de achtergrond van de beschikkingen die de Commissie hierover wil 
afgeven of andere wettelijke instrumenten waarin dit vraagstuk wordt behandeld. De 
Groep behoudt zich het recht voor op dit advies nog een advies te laten volgen, indien er 
niet naar behoren rekening mee wordt gehouden of indien er tijdens de toekomstige 
onderhandelingen wezenlijke veranderingen optreden, bijvoorbeeld om te garanderen dat 
er wel speciaal rekening mee wordt gehouden.  
 
De Groep wijst erop dat de omstandigheden die in de "toezeggingen" zijn beschreven 
nauwkeurig moeten worden geanalyseerd om na te gaan of zij wel een passende 
bescherming voor persoonsgegevens bieden. 
 
De keuze tussen verschillende mechanismen voor de doorgifte van gegevens (directe 
toegang voor de VS-autoriteiten in de databases van de luchtvaartmaatschappijen 
tegenover het doorgeven van gegevens door de luchtvaartmaatschappijen zelf) levert niet 
alleen technische problemen op, maar doet ook, en dat is belangrijker, vragen rijzen in 
verband met de evenredigheid.  
 
Dit betekent ook dat de VS-autoriteiten verzoeken hebben die buiten de huidige 
bevoegdheden liggen van de Europese justitiële en politiële autoriteiten en/of van de 
immigratiediensten of zelfs van geheime diensten wanneer zij soortgelijke activiteiten in 
de Europese Unie uitoefenen. 
 
Deze kwesties hebben voorts te maken met de justitiële en politiële samenwerking en 
moeten beoordeeld worden in het licht van de garanties die in de recente EU-VS-
overeenkomsten zijn vastgelegd en in de ontwerp-akkoorden over samenwerking, 
wederzijdse bijstand en uitlevering. 
 

                                                 
9 De Europese Commissie heeft er zich toe verbonden het Handvest na te leven. Zie de mededeling 

van de Commissie over het Handvest van de grondrechten van de EU (COM(2000) 559 def.). 
  

10 Zie de belangen die in artikel 13 van Richtlijn 95/46/EG zijn opgenomen. 
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De gegevens in de databases van de luchtvaartmaatschappijen die door de VS worden 
opgevraagd, hebben betrekking op een groot aantal passagiers (geschat op minstens 10 
tot 11 miljoen per jaar), hetgeen de noodzaak onderstreept van een voorzichtige 
benadering waarbij rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat dit kan 
leiden tot gegevensexploitatie waarvan met name inwoners uit Europa het slachtoffer 
zullen zijn en tot een veralgemeend toezicht door een derde land. Daarom moeten de 
verzoeken van de VS met de grootste zorgvuldigheid worden behandeld. 
 
 
3. Overgangskarakter van de vaststelling van gepastheid 
 
De omvang van de gegevensstromen hangt samen met de recente internationale 
crisissituaties. De Groep beveelt een geregelde re-evaluatie op korte termijn van de 
situatie aan, om na te gaan of de noodzaak van dergelijke gegevensstromen blijft bestaan. 
Indien de internationale toestand verandert, moet de situatie opnieuw worden 
geëvalueerd. De Groep beveelt de Commissie aan in haar beschikking een 
uitdovingsmechanisme op te nemen en in elk geval na drie jaar de situatie opnieuw te 
bekijken.  
 
Daarnaast zal een nieuwe evaluatie noodzakelijk zijn, indien de door de Amerikaanse 
overheid geboden garanties niet correct worden toegepast. Derhalve is het van essentieel 
belang dat de Commissie geregeld een verslag over het gebruik van de gegevens in de 
VS voorlegt waaruit blijkt hoe de bescherming wordt geregeld. 
Zo moet het mogelijk zijn na te gaan hoe de gegevens in de VS worden verwerkt, en of 
aan de voorwaarden die aan de basis liggen van de beschikking van de Commissie nog 
steeds wordt voldaan.  
 
 
4. Het regelgevingskader in de VS 
 
De Groep is van oordeel dat elke beschikking van de Commissie waarbij de aangeboden 
bescherming als passend wordt beschouwd alsmede andere instrumenten die voorzien in 
een wettelijk kader voor de gegevensstromen, moeten gebaseerd worden op een duidelijk 
beeld van de primaire en secundaire VS-wetgeving die de doeleinden, mechanismen en 
beginselen van het gebruik van de gegevens in de VS regelen en bepalen welke 
organisaties toegang tot die gegevens hebben. 
 
Bij een beschikking van de Commissie moet een volledig overzicht worden gevoegd van 
de geldende wetgeving in de VS om aan de eisen in verband met openheid en 
transparantie ten behoeve van de Europese burgers te voldoen.  Daarnaast moet er een 
mechanisme komen dat ervoor zorgt dat elke belangrijke nieuwe wetgeving aan de 
Commissie wordt medegedeeld. Andere wetgeving moet buiten beschouwing worden 
gelaten, zoals wetgeving die vóór de beschikking van de Commissie is goedgekeurd (de 
"toezeggingen" creëren een zeer ruim mandaat voor het gebruik en de openbaarmaking 
van de gegevens "die anderszins wettelijk zijn vereist"), zoals ook conflicten 
veroorzakende interpretaties en instrumenten moeten worden vermeden die in de VS zijn 
ingevoerd, met name met betrekking tot CAPPS II en de verzameling van biometrische 
gegevens11 die tot ingrijpende eenzijdige wijzigingen kunnen leiden van de voorwaarden 
in de VS die ten grondslag liggen aan de vaststelling van gepastheid.  
                                                 
11 Het verzamelen van biometrische gegevens om inreisdocumenten af te geven dat vanaf oktober 

2004 zou beginnen, moet apart en pas later worden beoordeeld. 
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Bovendien is het van belang dat de beschikking niet alleen maar gebaseerd is op 
"toezeggingen" van administratieve agentschappen bedoeld om sommige interpretaties 
op nationaal niveau te ondersteunen (zie punt 11). 
 
Een beoordeling van de gepastheid van het beschermingsniveau is niet mogelijk als in 
sommige sectoren van de VS-overheid het regelgevingskader betreffende verwerking van 
PNR-gegevens niet als stabiel of duidelijk geformuleerd kan worden beschouwd wat 
regels voor de toegang tot gegevens en de bevoegdheden om die gegevens te verwerken 
betreft. De Groep wijst met name op de punten in de "toezeggingen" over de 
Transportation Security Administration en haar CAPPS II programma. Beoordeling van 
de gepastheid van het beschermingsniveau mag ook niet worden toegepast op die 
systemen die in staat zijn om massale gegevensverwerkingsoperaties uit te voeren en 
waarvan de werking en de kenmerken enorme vraagstukken omvatten die nog moeten 
worden opgehelderd, zoals het  Terrorism Information Awareness Initiative. 
 
In dit verband wijst de Groep op de noodzaak om een situatie te voorkomen waarbij de 
TSA of andere agentschappen die massale gegevensverwerkingsoperaties uitvoeren, 
indirect gegevens ontvangen. Als aan dergelijke systemen gegevens worden doorgegeven 
is een extra, specifieke beoordeling van de bescherming noodzakelijk.  
 
 
5. Doorgiftemethode en juridische problemen 
 
Wat de rechtsgrondslag betreft, een punt waarop het Europees Parlement in zijn resolutie 
van 13 maart 2003 nadrukkelijk op heeft gewezen, is de Groep van oordeel dat het, 
gezien het complexe karakter van de juridische problemen in verband met de 
rechtmatigheid van het mededelen van gegevens aan derde partijen en het doorgeven van 
dergelijke gegevens aan derde landen, in het licht van Richtlijn 95/46/EG als geheel, 
noodzakelijk kan zijn dat een positieve conclusie door de Europese Commissie 
overeenkomstig artikel 25, lid 6, van de richtlijn, vergezeld gaat van een officiële 
verbintenis door de VS-regering na beëindiging van de onderhandelingen.  

 
Wat die rechtsgrondslag betreft, gaat de Groep ervan uit dat, rekening houdende met 
mogelijke technische verschillen tussen systemen, het enige doorgiftemechanisme 
waarvan het gebruik geen grote problemen met zich meebrengt, de “push”-methode is, 
waarbij de gegevens door de luchtvaartmaatschappijen worden geselecteerd en aan de 
VS-autoriteiten worden doorgegeven, en niet de “pull”-methode, waarbij de VS-
autoriteiten direct toegang hebben tot de databases van de luchtvaartmaatschappijen en 
de boekingssystemen. 
 
Het “push-systeem” zou ervoor zorgen dat er meer overeenstemming is met het beginsel 
dat persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig moeten zijn 
(artikel 6 van de richtlijn), dat er minder problemen zijn met de beveiliging van gegevens 
en dat sommige gegevensfiltermechanismen in de VS overbodig zijn. Daarnaast zou het 
systeem het ook overbodig maken dat de nationale maatregelen voor de omzetting van de 
richtlijn op de VS-autoriteiten worden toegepast – hetgeen anders wel het geval zou zijn 
indien een ‘pull-systeem” werd gehanteerd. In het laatste geval zou de hele richtlijn, dus 
met de artikelen 4, 6 en 13 als direct en volledig toepasselijk op de VS-autoriteiten 
kunnen worden beschouwd. Bovendien is een “push-systeem” de enige oplossing om 
ervoor te zorgen dat de aansprakelijkheidsregels waarin Richtlijn 95/46/EG voorziet, 
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correct op de voor de verwerking verantwoordelijken in Europa kunnen worden 
toegepast. 
 
De Groep verheugt er zich derhalve over dat de VS geen bezwaar hebben tegen een 
“push”-systeem. Deze oplossing moet dan ook zo snel mogelijk in de plaats komen van 
het huidige mechanisme. 
 
 
6. Doeleinden 
 
De doeleinden waarvoor de gegevens zullen worden gebruikt, moeten daarom beperkt 
blijven tot de bestrijding van terrorisme zonder het toepassingsgebied ervan uit te breiden 
tot andere niet-gespecificeerde "ernstige delicten". De VS moeten een duidelijke en 
beperkte lijst van ernstige delicten bezorgen die direct te maken hebben met terrorisme, 
waarbij de mogelijkheid om in het kader van justitiële en politiële samenwerking extra 
specifieke, individuele  gegevens uit te wisselen, onverlet blijft. 
 
Deze noodzaak voor duidelijkheid geldt ook voor de andere overheidsorganen die de 
gegevens mogen ontvangen, aangezien deze momenteel nog niet zijn geïdentificeerd. 
Deze overheidsorganen en hun taken moeten nauwkeurig worden omschreven of er moet, 
voor de nauwkeurig identificeerbare autoriteiten zoals de gerechtelijke instanties, een 
functionele beschrijving van worden gegeven. Het is in ieder geval noodzakelijk om 
absoluut duidelijk te maken dat gegevens alleen aan andere autoriteiten kunnen worden 
doorgegeven als dit in specifieke gevallen noodzakelijk is voor de bestrijding van 
ernstige delicten die direct te maken hebben met terrorisme en dat het gebruik dat daarna 
van deze gegevens wordt gemaakt op dezelfde manier beperkt blijft. 
 
Meer duidelijkheid is ook nodig met betrekking tot de overheidsinstanties en de 
procedures van deze instanties die met de “no fly” en “watch” lijsten werken waarmee de 
PNR-gegevens worden verwerkt. 
 
De Groep zet vraagtekens bij openbaarmaking van deze gegevens vanwege de 
bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van andere personen, 
aangezien hierdoor aanzienlijk meer mogelijkheden zouden komen voor verdere 
doorgifte van de gegevens. Andere manieren om aan deze eis te beantwoorden zouden 
voorhanden zijn. 
 
Wat autoriteiten uit andere derde landen betreft, moet, zonder afbreuk te doen aan de 
mogelijkheid om in het kader van justitiële en politiële samenwerking extra, specifieke 
en individuele gegevens uit te wisselen, elke directe of indirecte verdere doorgifte van 
gegevens geval per geval worden beoordeeld en afhankelijk worden gemaakt van het 
aanvaarden van specifieke "toezeggingen" die niet minder gunstig zijn dan die welke 
door de VS-autoriteiten in verband met bescherming van doorgegeven gegevens aan de 
Commissie zijn verstrekt. 
 
 
7. Evenredigheid 
 
Evenredigheid moet steeds voor ogen worden gehouden, niet alleen voor de doeleinden 
en het soort delicten dat in de gaten moet worden gehouden, maar ook ten aanzien van 
andere punten zoals: 
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Persoonsgegevens die voor doorgifte in aanmerking komen 
 
De Groep is van oordeel dat de hoeveelheid door te geven gegevens12 het niveau 
overschrijdt dat als toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig kan worden 
beschouwd (artikel 6, lid 1, onder c) van de richtlijn. Toegang tot het volledige pakket 
PNR-gegevens is bovenmatig. Gegevens moeten beperkt worden tot de volgende 
informatie: PNR-bestandslocatiecode, boekingsdatum, geplande reisdatum (-data), 
passagiersnaam, andere namen op het PNR, volledige reisroute, identificatiecodes voor 
gratis tickets, enkele-reistickets, informatie uit het ticketveld, ATFQ-gegevens 
(Automatic Ticket Fare Quote), ticketnummer, uitgiftedatum van het ticket, no-
showhistoriek, aantal bagagestukken, nummers van de bagage-etiketten, go-
showinformatie, aantal bagagestukken op elk vluchtsegment, vrijwillige/onvrijwillige 
upgrades, vroegere wijzigingen in de PNR-gegevens in vergelijking met de 
bovenvermelde punten.    
 
De primaire wetgeving in de VS waarbij van luchtvaartmaatschappijen wordt geëist dat 
zij op verzoek PNR-gegevens verstrekken, verplicht de betrokken VS-autoriteiten er niet 
toe de gegevens op te vragen, laat staan te eisen dat zij systematisch worden 
doorgegeven. Bovendien kunnen de betrokken VS-autoriteiten de PNR-
gegevenselementen die zij van luchtvaartmaatschappijen vragen, beperken. De VS-
autoriteiten kunnen derhalve hun wettelijk mandaat zeer ruim interpreteren. 
 
De Groep vindt dat er rekening moet worden gehouden met andere informatiebronnen 
die de VS-autoriteiten ter beschikking staan of die zij trachten te verkrijgen bij hun 
pogingen om informatie over buitenlanders in te winnen, zoals de gegevens die via de 
immigratieformaliteiten worden verstrekt, APIS, enz. In dit verband moet ook rekening 
worden gehouden met extra gegevensuitwisselingen  in het kader van justitiële en 
politiële samenwerking.  
 
Doorgifte van wat, ruim gezien, beschouwd kan worden als gevoelige gegevens -
beschermd op grond van artikel 8 van de richtlijn - moet worden verboden. Doorgifte van 
SSR-gegevens, die momenteel in sommige boekingssystemen facultatief worden 
verwerkt, lijken niet in verhouding staan tot het doel (beginsel van evenredigheid), met 
name in het licht van de initiatieven die door IATA zijn genomen om het desbetreffende 
handboek, dat voor de 20e keer verschijnt, aan te passen. Dit geldt ook voor de OSI-
gegevens (Other Service-Related Information), open of vrije-tekstvelden (zoals de 
“General Remarks” waarin delicate gegevens kunnen voorkomen) en voor de informatie 
over bonusregelingen en “gedragsgegevens”.   
 
Een duidelijke, volledige lijst van de gegevens die op basis van de beschikking van de 
Commissie worden doorgegeven, moet naast de onder punt 4 bedoelde tabel als bijlage 
worden bijgevoegd. 
 
Tijdstip van gegevensdoorgifte 
 
De Groep is van mening dat het CBP in de VS de gegevens over een bepaalde vlucht niet 
eerder dan 48 uren vóór vertrek mag ontvangen. Daarna mogen ze slechts één keer 
worden bijgewerkt. 
 
                                                 
12 Zie bijlage B van de “toezeggingen”. 
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Bewaarperiode 
 
De Groep twijfelt eraan of een zeer lange bewaarperiode voor gegevens van miljoenen 
personen wel efficiënt is voor opsporingen. Persoonsgegevens mogen niet langer worden 
bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. 
Doorgegeven gegevens mogen alleen worden bewaard voor het aangekondigde doel, 
namelijk de controle van personen die de VS binnenkomen om terroristische acties tijdig 
op te sporen. Gegevens mogen alleen kort worden bewaard, niet langer dan enkele weken 
of maanden na de binnenkomst in de VS. Een periode van zeven tot acht jaar kan niet 
worden verantwoord. Een korte periode lijkt beter geschikt om de zeer moeilijke taken in 
dit verband te vervullen en is aanzienlijk minder duur. Dit betekent niet dat het niet 
mogelijk is om de verwerking in specifieke gevallen voorlopig te laten doorgaan, als er 
duidelijke, specifieke argumenten zijn om sommige personen van dichterbij te volgen om 
maatregelen te kunnen nemen die verband houden met hun huidige en/of mogelijke 
betrokkenheid bij terroristische activiteiten. 
 
 
8. Subcontractanten 
De Groep wijst op de noodzaak om voor subcontractanten en hun personeel hetzelfde 
aansprakelijkheidsniveau in te voeren als voor de VS-ambtenaren zodat de verstrekte 
garanties worden gehandhaafd. 
 
 
9. Garanties - rechten van de betrokkenen 
 
Één van de belangrijkste beginselen van een goede gegevensbeschermingsregeling 
bestaat erin dat de betrokkene informatie krijgt en zijn of haar rechten op een 
gemakkelijke, snelle en efficiënte manier kan uitoefenen. 
 
Informatie 
 
Betrokkenen moeten duidelijk en precies worden geïnformeerd over hun rechten, in het 
bijzonder over het recht van toegang, rectificatie en de beschikbare verhaalmechanismen. 
 
Toegang 
 
De Groep wijst op de noodzaak van garanties die afdoende kunnen worden gehandhaafd, 
waarbij de algemene regels inzake vrijheid van informatie (FOIA) worden geëerbiedigd, 
om ervoor te zorgen dat laatstgenoemde door derde partijen niet worden gebruikt om 
toegang te krijgen tot PNR-gegevens van passagiers die door de overheid in de VS 
worden bewaard. In dit verband is het van belang discriminatie tussen burgers te 
voorkomen en ervoor te zorgen dat het recht van de betrokkene toegang te krijgen tot zijn 
eigen gegevens algemeen en uitdrukkelijk wordt gehandhaafd. 
 
De “toezeggingen” van de VS-autoriteiten leveren nog steeds enkele problemen op in 
verband met de manier waarop de betrokkene met vrijstellingen kan worden 
geconfronteerd om de overheid de mogelijkheid te bieden aan hem of haar toegang te 
weigeren. 
 
De Groep is van oordeel dat het recht van toegang voor de betrokkene moet worden 
uitgebreid tot alle nieuwe gegevens die het resultaat kunnen zijn van de verwerking 
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waarvoor de gegevens vanuit Europa zijn opgestuurd (risicoprofiel, uitsluitende lijsten, 
enz.) 
 
Rectificatie 
 
De Groep wijst op het belang dat de betrokkene over een efficiënt mechanisme moet 
kunnen beschikken om zijn of haar gegevens te kunnen corrigeren aangezien de US 
Privacy Act alleen van toepassing is op inwoners van de VS. 
 
 
10. Handhaving en beslechting van geschillen 
 
Tijdige bijstand voor de betrokkene en onafhankelijk verhaalmechanisme en toezicht   
 
De geboden bescherming moet voorzien in snel beschikbare bijstand en steun aan de 
betrokkenen bij de uitoefening van hun rechten en een voor hen onafhankelijk en passend 
verhaalmechanisme. 
 
De Groep is van oordeel dat de toepassing van de toezeggingen grote tekortkomingen 
vertoont wat handhaving en onafhankelijk toezicht door een derde partij betreft. De op 
dit ogenblik beschikbare mechanismen beperken zich tot audits en de nationale Chief 
Privacy Officer. Bovendien is het niet duidelijk hoe "toezeggingen" bindende wettelijke 
gevolgen kunnen hebben en tot verplichtingen kunnen leiden op grond waarvan 
vorderingen bij een rechtbank kunnen worden ingesteld (zie punt 11 hieronder). 
 
De Groep heeft ook meer informatie nodig over het onafhankelijk toezichthoudend 
orgaan dat de controle heeft over de “no fly”- en “watch”-lijsten en over het 
profileringsmechanisme.  
 
Audits 
 
Er moet kunnen worden gegarandeerd dat de gegevensbeschermingsnormen behoorlijk 
worden nageleefd. In dit verband wijst de Groep op het belang van publieke 
beschikbaarheid van sommige auditresultaten. In deze publieke verslagen moeten het 
aantal en de omvang van PNR-verzoeken van andere overheidsinstanties in de VS 
worden opgenomen alsmede het aantal, de omvang en de redenen voor die verzoeken 
waarvoor door de eerste ontvangers toestemming is verleend. 
 
 
11. Niveau van de verbintenissen 
 
De Groep wijst op de noodzaak echte verbintenissen te hebben die officieel minstens op 
het niveau van het Federal register worden gepubliceerd en in de VS volledig bindend 
zijn Met name mag er geen onduidelijkheid bestaan over de mogelijkheid om rechten te 
creëren ten behoeve van derde partijen. De vraag is welke autoriteit in de VS 
verantwoordelijk is.  Richtlijn 95/46/EG bepaalt namelijk dat een beschikking waarbij de 
door een derde land geboden bescherming van doorgegeven gegevens als passend wordt 
beschouwd, gebaseerd moet zijn op de nationale wetgeving van dat land en/of de 
internationale afspraken waarbij het land zich heeft aangesloten. 
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Conclusie 
 
De Groep geeft in dit advies uiting aan haar bezorgdheid, vanuit het oogpunt van de 
gegevensbescherming, bij de beoordeling van de door de VS geboden bescherming met 
het oog op een mogelijke beschikking van de Commissie. Het algemene doel bestaat erin 
zo snel mogelijk een duidelijk regelgevingskader vast te stellen voor elke doorgifte van 
gegevens van luchtvaartmaatschappijen naar de VS op een manier die verenigbaar is met 
de gegevensbeschermingsbeginselen. De Groep beseft dat er uiteindelijk politieke 
beslissingen moeten genomen worden en verzoekt de Commissie bij de 
onderhandelingen met de VS-autoriteiten met dit advies rekening te houden.  
 
De Groep is zich ervan bewust dat een allesomvattende benadering noodzakelijk kan zijn 
voor de vaststelling van de voorwaarden voor het gebruik van luchtverkeersgegevens 
voor veiligheidsdoeleinden in een multilaterale context. 
 
 
 
 

Gedaan te Brussel, 13 juni 2003 
Voor de Groep 
De voorzitter 
Stefano RODOTÀ` 

 


