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Geachte heer Opstelten, 

 

Al enige tijd is de ontwerprichtlijn Europees PNR1 in behandeling bij de commissie voor 

Immigratie en Asiel / JBZ-Raad. Op de verwerking en doorgifte van passagiersgegevens is 

inmiddels diverse wet- en regelgeving van toepassing, terwijl meer regelgeving in voorbe-

reiding is. Naast de genoemde ontwerprichtlijn Europees PNR zijn dat onder meer de PNR-

overeenkomsten met Australië2 en de Verenigde Staten, de Richtlijn bescherming per-

soonsgegevens uit 1995 en het Kaderbesluit over de bescherming van persoonsgegevens 

die worden verwerkt in het kader van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken.3 

Ook het voorstel voor een algemene verordening gegevensbescherming4 en het voorstel 

voor een richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging5 zijn relevant. Daarnaast 

constateert de commissie dat de afgelopen jaren enkele Mededelingen van de Europese 

Commissie over PNR zijn verschenen.6 

 

De leden van de commissie hebben behoefte aan inzicht in de samenhang tussen deze 

regels, zowel de geldende als de toekomstige. De verhouding tussen deze regels - de over-

eenkomsten en verschillen en de hiërarchie – is hen nu niet voldoende duidelijk. Kan de 

regering de commissie dit gewenste inzicht op een overzichtelijke wijze doen toekomen, 

waarbij de regering ook de hiërarchie betrekt? Kan de regering meer specifiek aangeven 

wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen deze regels op het gebied van onder 

meer: 

 

• doelomschrijving; 

• de soort gegevens die verwerkt worden; 

• de categorieën betrokkenen; 

                                                
1 COM(2011)32. Zie dossier E110005 op www.europapoort.nl; Richtlijn voor het gebruik van 
passagiersgegevens voor de preventie, detectie, het onderzoek en vervolging van terroristische daden 
en zware criminaliteit. 
2 Zie de dossiers E110026 en E110026a op www.europapoort.nl  
3 Kaderbesluit 2008/977/JBZ. Zie dossier E090225 op www.europapoort.nl  
4 COM(2012)11. Zie dossier E120003 op www.europapoort.nl  
5 COM(2012)10. Zie dossier E120004 op www.europapoort.nl  
6 COM(2003)826 en COM(2010)492. Zie dossiers E40099 en E100051 op www.europapoort.nl  



 

 

 

 

 

 

• de categorieën ontvangers; 

• de gerechtvaardige grondslag voor derdenverstrekking; 

• bewaartermijnen; 

• beveiligingseisen 

 

en welke regels voorrang hebben in geval van strijdigheid? Ook wensen de leden van de 

commissie een zo volledig mogelijk overzicht van de informatiestromen waarop deze regels 

van toepassing zijn. 

 

De commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad ziet uit naar uw reactie en ontvangt deze 

graag uiterlijk in februari 2013. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Prof. dr. P.L. Meurs 

Voorzitter van de commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad 

 


