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Vooreerst wil ik mijn oprechte dank betuigen aan iedereen die mij geholpen heeft bij het realiseren 

van deze masterproef. Aangezien dit onderzoek op zoek ging naar het (huidige en toekomstige) 

gebruik van PNR-gegevens in België, was de praktijkzijde zeer belangrijk. Daarom gaat een speciale 

vermelding uit naar de personen die ik in het kader van dit onderzoek mocht interviewen. Ondanks 

hun drukke agenda maakten ze tijd voor een gesprek, waarbij ze mij een kritische kijk op de huidige 

situatie en praktijk gunden. Hun inbreng was dan ook onmisbaar voor het tot stand komen van deze 

masterproef. 
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(FGP) gaven mij een unieke kijk op de werking van de nauw betrokken politiediensten en lieten mij 

toe om hun mening ten volle uit te werken in dit eindwerk. Marc Smets (Douane) vertelde mij het 

verhaal van een compleet andere partner die eveneens haar waarde blijkt te hebben in deze discussie. 

Ten slotte waren de gesprekken met Julien Siegl (Europese Commissie – DG Home) en Cecilia 

Verkleij (Europese Commissie – DG Home) de kers op de taart, aangezien ze mij op de hoogte 

brachten van de werking en gedachtegang van de Europese Unie in de loop van deze discussie. 

Daarnaast ook een woord van dank aan Bernard Tuyttens (Belgian Travel Organization – BTO). Hij 

was bereid om mij een heleboel interne informatie te bezorgen. Ik wil eveneens Liesbeth Janssens 

(CGI) danken voor haar suggesties en advies bij de opstart van dit eindwerk. 

Daarnaast richt ik een woord van dank aan mijn promotor, Prof. Dr. Gert Vermeulen, om dit project in 

de beginfase in de goede richting te sturen. Vervolgens ook bedankt aan Dr. Evelien Van den 

Herrewegen, die mij met de nodige raad bijstond. Mede dankzij haar verbeteringen en opmerkingen 

kon ik een degelijk afgewerkt product afleveren. 

Ten slotte nog een speciale vermelding naar mijn vriend, Jan. Samen met mijn ouders, vrienden, 

medestudenten en ploeggenoten gaf hij me de nodige raad en morele steun om knopen door te hakken 

en tot het einde door te zetten. 
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Inleiding 

In 2009 maakten ongeveer 757 miljoen passagiers gebruik van het luchtvaartverkeer in de Europese 

Unie (Eurostat, 2012). Personen gebruiken deze transportwijze om verschillende redenen: van het 

gemak om op vakantie te gaan, tot de snelheid waarmee zakenlui lange afstanden overbruggen. Dat 

deze manier van verplaatsen jaar na jaar aan populariteit wint, blijkt uit het feit dat bijna alle lidstaten 

van de EU in de periode 2004-2009 een stijging in het gebruik van hun luchtvervoer optekenden 

(Ibid.). In ons land zag Brussels Airport het aantal vertrekkende en aankomende passagiers tussen 

2007 en 2011 met ongeveer 9 procent stijgen
1
 (Belgian Federal Government, 2012). 

Hoewel de voorgaande cijfers blijk geven van een bloeiende markt, kreeg de luchtvaartindustrie op 11 

september 2001 een ware uppercut te verwerken. Op die datum, bij menig persoon in het geheugen 

gegrift, lieten 2823 mensen het leven na een terroristische aanslag in de Verenigde Staten (Templeton 

& Lumley, 2002). De tragedie was het startpunt van een stevig antiterrorisme-offensief van de VS 

waar de luchtvaartsector niet aan kon ontsnappen. Twee maanden na 9/11 verplichtten zij alle 

luchtvaartmaatschappijen die op welke manier dan ook de VS aandoen om hen toegang te geven tot de 

gegevens uit hun boekings- en vertrekcontrolesystemen, de zogenaamde Passenger Name Records 

(PNR) (Commissie van de Europese Gemeenschappen, 2003). 

Elf jaar na datum ligt een Europees voorstel voor een richtlijn op tafel, waarbij de 

wetshandhavingsautoriteiten van EU-lidstaten toegang zullen krijgen tot de PNR-gegevens van alle 

luchtvaartmaatschappijen die vluchten vanuit de Unie naar derde landen en omgekeerd organiseren. 

Deze passagiersgegevens zullen gebruikt worden voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en 

vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit. (Raad van de Europese Unie, 2012b) 

Ondanks de inspanningen en goede bedoelingen van de EU valt niet te ontkennen dat de 

implementatie van deze Europese richtlijn grote gevolgen zal hebben voor de lidstaten. Op het 

Verenigd Koninkrijk na heeft nog geen enkele EU-staat een operationeel PNR-systeem. Niettemin 

vertonen vele landen, waaronder België, grote interesse in de maatregel (Broeders, Cuijpers & Prins, 

2011). Deze masterproef zal zich dan ook specifiek richten op een Belgische implementatie van het 

EU PNR-voorstel. 

Mijn interesse voor dit onderwerp werd gewekt tijdens een stagebezoek aan het API-centrum
2
 op de 

Nederlandse luchthaven Schiphol. Tijdens dit bezoek werd niet alleen een uiteenzetting gegeven over 

het gebruik van API-gegevens in de strijd tegen immigratie, maar ook de PNR-gegevens kwamen kort 

aan bod. De combinatie van dit bezoek met het schrijven van mijn bachelorproef rond Europese 

informatie-uitwisseling maakt dit onderwerp een vrij logische keuze. Daarenboven werd enige 

                                                      
1
 Het aantal passagiers steeg in deze periode van 17’934’323 naar 18’901’917.  

2
 Advanced Passenger Information 



Pagina | 2  

   

interesse voor de luchtvaartsector mij met de paplepel ingegeven en is de luchthaven Brussels Airport 

geen onbekend terrein voor mij. Naast mijn persoonlijke interesse is dit bovendien een criminologisch 

relevant onderwerp. Volgende alinea’s geven hier meer uitleg bij, zowel vanuit een theoretische als 

praktische invalshoek. 

Gezien de gebeurtenissen van meer dan elf jaar geleden is het niet verwonderlijk dat terrorisme 

sindsdien een geliefd onderwerp is in het wetenschappelijk onderzoek. Lum, Kennedy & Sherley 

(2006) stellen dat de hoeveelheid publicaties na de aanvallen van 9/11 een ware explosie kende. Maar 

liefst 54 procent van het totaal aantal
3
 werd gepubliceerd in het daaropvolgende jaar. Deze evolutie 

wordt bevestigd door van Dongen (2009), die bovendien aantoont dat de focus vooral ligt op 

terrorismebestrijding in het algemeen en op de wettelijke aspecten ervan. Ik merkte deze tendens 

eveneens op bij het doorzoeken van de overige beschikbare literatuur (Brown, 2010; Coolsaet, 2010; 

Levi & Wall, 2004; Przemyslaw in Auvret-Finck, 2010). Ondanks deze tendens zal dit onderzoek een 

specifiek aspect van terrorismebestrijding onder de loep nemen, namelijk de doorgifte van PNR-

gegevens. Verder zal het praktisch aspect na de totstandkoming van de wetgeving het merendeel van 

deze masterproef bestrijken. 

Bij het bekijken van de specifieke literatuur over PNR viel op dat het merendeel van de bijdragen 

gewijd is aan de voorloper van de Europese PNR-regelgeving, zijnde de samenwerking tussen de VS 

en Europa. Slechts enkelen bespreken het huidige EU PNR-voorstel. De samenwerking tussen beide 

kwam er nadat de EU, in navolging van de VS na 9/11, zijn informatie gestuurde rol rond 

terrorismebestrijding wenste te verstevigen. De Unie ging de informatie-uitwisseling tussen de 

autoriteiten van de lidstaten stimuleren, waarbij tegelijk het gebruik van nieuwe systemen voor het 

verzamelen, uitwisselen en verwerken van data aangemoedigd werd (Occhipinti in Lemieux, 2010). 

Deze masterproef komt tegemoet aan de tekortkoming van de huidige bijdragen door het ontstaan en 

de evolutie van het Europees voorstel te schetsen. 

Broeders, Cuijpers & Prins (2011) kaderen het voorstel binnen een discussie over de rol van de 

overheid in het digitaliseren van de Europese grenzen. Zij gaan ervan uit dat Europa verleid werd tot 

het nabootsen van de Amerikaanse PNR-werking. Ik zag het als een uitdaging om via deze 

masterproef na te gaan of die stelling correct is. Is de EU PNR-regelgeving een prestigeproject van 

Europa dat opgedrongen wordt aan de lidstaten of is er wel degelijk een noodzaak tot het verzamelen 

en verwerken van deze gegevens? Anderen stellen immers dat Europese evoluties rond 

terrorismebestrijding niet het gevolg zijn van onwenselijke Amerikaanse eisen. Volgens Occhipinti (in 

Lemieux, 2010) zagen beiden de dreiging van mogelijk ‘inheems’ terrorisme, wat voor een 

                                                      
3
 De publicaties uit het onderzoek van Lum, Kennedy & Sherley (2006) strekken zich uit over de periode 1971-

2003. 
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overlapping van hun beleid zorgde. Om het antwoord op deze vraag te achterhalen, wordt een beroep 

gedaan op de mening van betrokkenen in de praktijk. 

De vraag naar de noodzakelijkheid van het verzamelen en verwerken van PNR-gegevens door 

nationale autoriteiten gaat samen met het proportionaliteitsbeginsel omtrent de privacy (Privacy 

International, 2004). Dit privacy-aspect kwam een eerste keer ter sprake in de PNR-discussie toen 

Amerika na 9/11 meer toegang vroeg tot de persoonlijke data van passagiers naar de VS. Dit verzoek 

ging echter elk commercieel belang voorbij. (Papakonstantinou & De Hert, 2009) Het Europees PNR-

voorstel wakkert deze discussie verder aan. Perez Asinari & Poullet (2004) zijn niettemin van mening 

dat de EU over voldoende rechtsinstrumenten beschikt om een evenwicht te vinden tussen het 

beschermen van haar burgers tegen terrorisme enerzijds en het bieden van een adequate 

databescherming anderzijds. 

Bijdragen die zich al dan niet wagen aan het privacy-aspect vormen dus een onmisbaar onderdeel van 

de wetenschappelijke literatuur. In dit debat liggen de meningen van de Verenigde Staten en Europa 

bijna even ver uit elkaar als de reële afstand tussen beiden. Dat meningsverschil heeft tot gevolg dat 

we momenteel twee totaal verschillende systemen te zien krijgen. Europa focust op een sterke 

databescherming, terwijl de VS voor een tolerantere aanpak kiest via een sector gestuurde regulering. 

De EU daarentegen laat deze bevoegdheid over aan autoriteiten op het nationale niveau, wat voor een 

sterke institutionalisering van de Europese databescherming zorgt. Europa focust meer op het individu, 

terwijl de VS dit individu ziet als iets dat gecontroleerd moet worden. (Hailbronner, Papakonstantinou 

& Kau, 2008) Gezien het soms wel extreme standpunt van de VS stelt de eerder vermelde studie van 

van Dongen (2009) dat dit land in het middelpunt van de belangstelling staat wat de bestudeerde 

regio’s betreft (40%). Het aantal publicaties over de EU bedraagt slechts tien procent. Het aanvullen 

van deze lacune is één van de redenen waarom deze studie zich zal focussen op de Belgische situatie. 

In de loop van dit onderzoek komen ook minder vanzelfsprekende vragen aan bod. Byrne (2012) stelt 

zich als enige meer dan terecht de vraag of we niet verder moeten kijken dan het domein van de 

luchtvaartsector: “The new frontiers in homeland security lie beyond aviation” (p.3). De constante 

vernieuwing van technologische aspecten is in deze sector inderdaad nodig, maar men moet ook 

rekening houden met het feit dat terroristen ons steeds een stapje voor willen blijven. Zullen zij zich 

dan ook blijven beperken tot het vliegverkeer? Verder haalt Mitsilegas (2005) een contradictie aan. 

Enerzijds streeft de Unie naar een vrij verkeer van personen en verminderde controles aan de 

binnengrenzen. Anderzijds wekt ze de schijn dat ze het toezicht op het verkeer van personen net 

intensiveert door het verbreden en uitdiepen van controles. Net als Mitsilegas stel ik mij vervolgens de 

vraag of het verzamelen van PNR-gegevens niet in strijd is met het concept van het ‘vrij verkeer van 

personen’ in de EU. Fundamentele vragen naar legitimiteit en de bescherming van mensenrechten 

worden dus steeds complexer naarmate de sterker wordende globalisering na 9/11. 
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Het vorige overzicht toont dat er aan interesse voor terrorisme geen gebrek is. Niettemin zijn er nog 

enkele lacunes. De wetenschappelijke bijdragen vertonen in de eerste plaats een gebrek aan empirisch 

onderzoek rond de mogelijkheden van terrorisme bestrijdende initiatieven. Er is voldoende ex-post 

onderzoek
4
, terwijl men zelden denkt aan een ex-ante onderzoek

5
 dat het beleid kritisch tegen het licht 

houdt. Ex-ante onderzoek heeft echter een meerwaarde wanneer naar de noodzakelijkheid en 

effectiviteit van nieuwe maatregelen gekeken wordt. Daarenboven moet bij de totstandkoming van 

wetgeving evenzeer rekening gehouden worden met alle belanghebbenden, omdat zij de meest 

waardevolle kennis bij zich dragen. Het voorbijgaan aan deze personen op de werkvloer is dus een 

tweede lacune. (Nelen, Leeuw & Bogaerts, 2010) Ondanks alle theoretische bijdragen wordt ten slotte 

met geen woord gerept over de mening van EU-lidstaten en private organisaties tegenover nieuwe 

voorstellen. De invoering van nieuwe maatregelen wordt nooit bekeken vanuit het perspectief van de 

lidstaat, terwijl dat toch de belangrijkste actor is bij dit proces. Er is evenmin literatuur voorhanden 

over de Belgische praktijksituatie rond PNR-gegevens en de impact van eventuele veranderingen op 

de Belgische politiediensten. Door tegemoet te komen aan de opgesomde gebreken, wil dit onderzoek 

enerzijds een meerwaarde zijn voor de huidige literatuur en anderzijds een aanzet geven tot nieuw 

wetenschappelijk onderzoek. 

Net als deze masterproef een relevante theoretische aanvulling is op het bestaande onderzoek, is deze 

studie ook relevant voor de praktijk. Een schets van de Belgische stand van zaken is in de eerste plaats 

interessant voor de mensen op het terrein. Hoewel het wettelijk kader voor iedereen beschikbaar is, 

zorgen evoluties ervoor dat toekomstige veranderingen in de praktijk soms onduidelijk zijn voor de 

betrokken actoren. Een overzicht van de stand van zaken heeft bovendien zijn meerwaarde voor het 

beleidsniveau, vermits men de operationele diensten middels die informatie op de hoogte kan houden 

van eventuele veranderingen. Vervolgens reikt dit overzicht een geïntegreerd beeld aan van de huidige 

praktijk. Uit de beschikbare literatuur blijkt immers dat er nog niets geweten is over het gebruik van 

PNR in België. Verder geeft deze masterproef via een probleemanalyse een overzicht van de ervaren 

knelpunten op de werkvloer, wat een zekere bewustwording bij de belanghebbenden tot stand kan 

brengen. Via een schets van de huidige stand van zaken kan deze analyse ook als basis dienen om de 

invoering van de Europese PNR-richtlijn nadien te evalueren. Tot slot kan deze studie een aanzet zijn 

voor andere onderzoekers om via wetenschappelijk onderzoek dieper in te gaan op dit fenomeen. 

                                                      
4
 Ex-post onderzoek focust op het beleid dat op dat moment in uitvoering is of reeds uitgevoerd werd. Daarbij 

kan het onder andere de gevolgen van het beleid evalueren. Enerzijds is het mogelijk om na te gaan of de 

verhoopte effecten bereikt zullen worden. Anderzijds zal men ook de kosten tegen het licht houden. Op die 

manier is het mogelijk om te berekenen of de middelen efficiënt gebruikt zijn. (Grimmius & Oostdijk, 2006) 
5
 Ex-ante onderzoek kijkt vooruit en bekijkt de mogelijke kosten en baten van verschillende beleidsalternatieven, 

naast het reeds bestaande beleid. Het vergelijkt ten minste twee alternatieven met elkaar door na te gaan of de 

voorgestelde maatregel het maatschappelijk probleem op een efficiënte manier kan verhelpen. Zo kan voor een 

van beide gekozen worden. Het is bij deze vorm van onderzoek dus niet voldoende om het beleidsprobleem in 

kaart te brengen. (Ibid.) 
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Uit de vorige theoretische en praktische overwegingen volgt de doelstelling van het onderzoek. Deze 

masterproef zal er naar streven om “de mogelijke knelpunten van de implementatie van de 

Europese PNR-richtlijn in België te achterhalen, door een analyse te maken van het verschil 

tussen de gewenste en de aanwezige praktijksituatie op basis van documenten en de meningen 

van belanghebbenden”. Dit onderzoek zal dus op voorhand de mogelijkheden van het 

implementatieproces bekijken door de ogen van de betrokkenen. De mening van de belanghebbenden 

is een van de grootste troeven van dit onderzoek, wat het theoretisch en praktisch belang ervan 

nogmaals aantoont. 

Om tegemoet te komen aan de doelstelling bakenen drie centrale vragen het domein van dit onderzoek 

af. De antwoorden op deze vragen zorgen voor de nodige kennis om aan het einde van deze 

masterproef relevante en degelijke conclusies te trekken. De eerste vraag gaat in op het wettelijk kader 

over het gebruik van passagiersgegevens, waarvan PNR in het bijzonder: “Wat zijn de historische 

achtergronden van het ontstaan en de ontwikkeling van het Europees PNR-voorstel en hoe ziet dit 

voorstel er uit?”. De overige twee vragen hebben elk een hypothetische ondertoon. De tweede vraag 

legt zich enerzijds toe op de praktische aspecten van het gebruik van PNR-gegevens in België en 

koppelt deze aan de inhoud van het voorstel: “Wat zijn, volgens de sleutelfiguren, de voornaamste 

problematieken van het gebruik van PNR in België en op welke manier komt het voorstel hieraan 

tegemoet?”. De derde vraag onderzoekt ten slotte de gevolgen van een Belgische implementatie van 

het voorstel: “Welke impact zal de implementatie van het voorstel hebben op de organisatie en de 

werkwijze van de betrokken politiediensten?”. In tegenstelling tot de tweede vraag zal de derde 

onderzoeksvraag enkel focussen op de politie, omdat zij uiteindelijk de eindgebruiker van het PNR-

systeem zijn. Hoewel deze keuze bewust gemaakt werd, is het ontbreken van een uitgebreid onderzoek 

naar de impact op de luchtvaartmaatschappijen één van de beperkingen van deze masterproef. 

Om duidelijk te maken welke soort kennis dit onderzoek verzamelt, is het nodig een aantal centrale 

concepten toe te lichten. Deze stellen min of meer een limiet voor het vergaren van het 

onderzoeksmateriaal. Het belangrijkste concept binnen deze masterproef is ongetwijfeld ‘Europees 

PNR-voorstel’. Hierbij gaan we uit van “het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en 

de Raad, ingediend door de Commissie op 3 februari 2011 en met als dossiernummer 8916/12, waarin 

voorschriften vastgesteld zijn inzake de doorgifte door luchtvaartmaatschappijen van 

persoonsgegevens van passagiers van vluchten van en naar derde landen en inzake de verwerking van 

die gegevens” (Voorstel richtlijn nr. 8916/12, Raad van de Europese Unie, 2012a). Vervolgens 

bepalen we de identiteit van de sleutelfiguren die centraal staan in de tweede onderzoeksvraag. 

Aangezien dit onderzoek vanuit twee invalshoeken werkt, namelijk de private en de overheidssector, 

verstaan we onder sleutelfiguren: “personen die binnen het takenpakket van hun functie op de hoogte 

zijn van de Europese problematiek rond PNR-gegevens, zij die in contact komen met deze gegevens 

en/of er gebruik van maken en die behoren tot 
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1) de FGP/OA Airport
6
, LPA/BruNat

7
 (Verslag ‘Operationele informatiestromen’ Comité P, 

2012) of de douane; 

2) een vertegenwoordigende instantie van de luchtvaartsector (AEA
8
, IATA

9
) of touroperators 

(BTO
10

); 

3) al dan niet Belgische luchtvaartmaatschappijen (Brussels Airlines, KLM) of; 

4) een van de betrokken Europese instellingen (Europese Commissie).” 

Wanneer dit onderzoek het heeft over het gebruik van PNR-gegevens in België, bedoelen we daarmee 

de luchthaven ‘Brussels Airport’. Voor de afbakening van het begrip ‘organisatie’ wordt een beroep 

gedaan op de casestudie van veranderingsmanagement over de Copernicushervorming
11

. Deze 

casestudie deelt de organisatie op volgens actoren, betrokkenheid, communicatie, middelen en 

weerstand. Ten slotte rekent dit onderzoek FGP/OA Airport en LPA/Brunat steeds tot de ‘betrokken 

politiediensten’. Hoe dit onderzoek gebruik zal maken van de vermelde bronnen wordt uitgelegd in de 

volgende alinea’s. 

Theorie zal in deze masterproef een eerder marginale rol spelen, aangezien het om een praktijkgerichte 

studie gaat. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen staat geen specifieke theorie centraal. Er 

bestaat immers geen algemeen geldende theorie die zegt wat de meerwaarde is van het gebruik van 

PNR-gegevens, noch welke interne factoren een rol spelen bij de totstandkoming van dergelijke 

voorstellen op Europees niveau. Daarom gebruikt dit onderzoek in het eerste hoofdstuk hoofdzakelijk 

documenten en literatuur voor een beschrijving van het theoretisch aspect. Dit hoofdstuk zal eerst een 

historisch overzicht brengen van het ontstaan van het EU PNR-voorstel. Daarin wordt niet alleen 

uitgelegd wat passagiersgegevens effectief zijn, maar ook de wereldwijd bestaande initiatieven rond 

PNR en de contrasterende invalshoeken en visies binnen de discussie komen aan bod. Ten slotte volgt 

een beknopte beschrijving van het huidig voorstel, waarbij even stilgestaan wordt bij het privacy 

debat. 

Na de literatuurstudie, die onmisbaar is om de link te kunnen maken met de praktijk, volgt het 

empirisch aspect van deze masterproef. Vooraleer in te gaan op de inhoud van het praktijkonderzoek, 

zal de methode uitvoerig uitgelegd worden in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 vormt daarop het eerste deel 

van de kwalitatieve studie en zal nagaan in welke mate het voorstel tegemoet komt aan de noden van 

het werkveld. Na een overzicht van de wettelijke stand van zaken, wordt de inhoud van het voorstel 

vergeleken met het huidige gebruik van PNR-gegevens in ons land en de moeilijkheden die de 

betrokken diensten hier al dan niet bij ondervinden. Het tweede deel van de kwalitatieve studie wordt 

                                                      
6
 Federale gerechtelijke directie Asse, afdeling Airport 

7
 Luchtvaartpolitie, afdeling Brussels Airport 

8
 Association of European Airlines 

9
 International Air Transport Association 

10
 Belgian Travel Organisation 

11
Zie 3.4.1 
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weergegeven in hoofdstuk 4, dat specifiek ingaat op de implementatie van het voorstel. Zowel de weg 

naar de implementatie als de mogelijke gevolgen ervan voor de betrokken diensten in België, en de 

politie in het bijzonder, komen aan bod. Hoofdstuk 5 zal tot slot een besluit formuleren, waarbij ik ook 

enkele aanbevelingen tracht te geven. 

Betreffende de gebruikte onderzoeksmethodes heeft vooral het eerste hoofdstuk van deze masterproef 

baat bij een literatuurstudie. Wetenschappelijke artikels en wetteksten verduidelijken er de historische 

context en de inhoud van het voorstel. Niettemin speelt de literatuur nog een rol doorheen de overige 

hoofdstukken van het onderzoek. In het derde hoofdstuk wordt, naast gesprekken met deskundigen, 

een beroep gedaan op rapporten van betrokken instanties om hun inbreng en mening over het voorstel 

weer te geven. Het vierde en laatste hoofdstuk gebruikt theoretische inzichten uit het 

veranderingsmanagement als leidraad bij het uitvoeren van de interviews. Over de laatste drie 

hoofdstukken heen helpt methodologische literatuur eveneens bij het construeren van het empirisch 

onderzoek. Een schets van de gebruikte methoden, subjecten en meetinstrumenten in andere 

onderzoeken hielp om de meest geschikte elementen voor dit eigen onderzoek uit te kiezen (Burns, 

2000). 

Het onderzoek krijgt een licht multidisciplinair karakter, omdat het gebruik maakt van een 

managementmodel en een framework. De combinatie van beide kaders vormt het uiteindelijke 

onderzoeksinstrument
12

. Een vereenvoudigde vorm van een kader van veranderingsmanagement 

bepaalt de structuur van het onderzoek, waarop delen van het framework ter evaluatie van 

antiterrorismebeleid deze structuur verder aanvullen. Het onderzoeksinstrument behandelt zowel de 

context, de inhoud, als het proces van de implementatie van het Europees voorstel van richtlijn. 

Daardoor speelt de theorie toch enigszins een richtinggevende rol. 

De studie van dit praktijkvraagstuk wil vooral een aanvulling zijn op het reeds gevoerde onderzoek. 

Het is geenszins de bedoeling om de werking van de bevoegde instanties of de mening van de 

betrokken actoren te beoordelen. Dit onderzoek biedt de mogelijkheid om een kritische blik te werpen 

op de methodes en moeilijkheden waarmee de mensen op het terrein geconfronteerd worden. Door de 

visies van alle actoren te bundelen, reikt deze masterproef enkele ingrediënten aan om een dialoog te 

starten. Op basis hiervan kan een duidelijke samenwerking in de toekomst voor een verdere evolutie 

van de huidige praktijk zorgen. 

  

                                                      
12

 Zie bijlage 4 
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1. Historische achtergrond & wetgevend kader in kaart gebracht 

1.1 Inleiding 

Vooraleer in te gaan op de resultaten van het methodologisch onderzoek geeft het theoretisch deel een 

zicht op de historische achtergrond en het wettelijk kader van PNR-gegevens. Dit deel start met een 

beknopte beschrijving van de gehanteerde methodologie tijdens de literatuurstudie (1.2). De 

daaropvolgende paragraaf (1.3) situeert het ontstaan van het EU PNR-voorstel binnen een historisch 

overzicht. Dit is de ‘outer context’ van het onderzoeksinstrument
13

. Hier komen onder andere de 

wereldwijd bestaande initiatieven rond PNR en de contrasterende invalshoeken en visies binnen de 

discussie aan bod. Het overzicht gaat van een beschrijving van de oorsprong van de Europese 

terrorismebestrijding, over het ontstaan van het gebruik van passagiersgegevens, naar de recente 

ontwikkelingen op Europees niveau. Ten slotte wordt uitgelegd wat passagiersgegevens effectief zijn 

en daarbij worden kort de verschillen tussen API en PNR behandeld. Vervolgens gaat de laatste 

paragraaf (1.4) dieper in op het Europees voorstel van richtlijn dat centraal staat in deze masterproef. 

Naast een beschrijving van de inhoud van het voorstel, eveneens volgens het onderzoeksinstrument
14

, 

wordt ter afsluiting even stilgestaan bij het privacy-debat. 

1.2 Methodologie 

De literatuurstudie vormt een onvermijdelijk onderdeel van ieder onderzoek en is dan ook de basis van 

deze masterproef. Ze wordt vooral gebruikt om de probleemstelling diepgaand te omschrijven en zet 

bestaande theorieën, onderzoeken en resultaten over het onderwerp tegenover elkaar (Burns, 2000). De 

verzameling van wetenschappelijke literatuur stuurde me bij de afbakening van dit onderzoek, wat 

tevens een grote hulp bleek voor het ordenen van mijn gedachten. Dit hoofdstuk zal eveneens 

informatie gebruiken die verkregen werd uit kwalitatieve interviews, wat een aanvulling op de 

wetenschappelijke literatuur zal zijn. 

De documenten die het uitgangspunt van mijn onderzoek vormen, kreeg ik via een contact bij de 

federale politie. Deze leidden me, onder meer door de aanwezige trefwoorden, naar andere relevante 

literatuur. Databanken als LibHub en Google Scholar waren eveneens een ideaal startpunt voor het 

vinden van algemene wetenschappelijke publicaties. Daarnaast vertoefde ik ook enkele uren in de 

Gentse universiteitsbibliotheken, op zoek naar interessant materiaal. Aangezien de EU PNR-discussie 

vrij recent is, bleek de meeste informatie zich online te bevinden. Enerzijds maakte ik handig gebruik 

van de vele openbare documenten die de Europese Unie ter beschikking stelt. Op die manier vond ik 

zowel wetteksten, beleidsdocumenten als persberichten. Anderzijds bevatten ook websites van private 

                                                      
13

 Zie bijlage 4 
14

 Idem 
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organisaties een schat aan informatie. IATA, AEA, SITA
15

 en de International Civil Aviation 

Organization (ICAO) zijn slechts enkele van de organisaties die mij een grote hoeveelheid informatie 

bezorgden. Tijdens de uitwerking van deze masterproef volgde ik de actualiteit op de voet, omdat het 

EU PNR-project momenteel in volle ontwikkeling is. Wat de normale media betreft, bleek Mediargus 

een handig hulpmiddel voor het terugvinden van krantenartikelen. Bovendien gebruiken vele 

overheidsinstanties en private maatschappijen sociale media, welke het mogelijk maken om op de 

hoogte te blijven van de meest recente gebeurtenissen. Vooral Statewatch bracht me op deze manier 

op geregelde tijdstippen op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, waarna ik via de website op 

zoek ging naar de authentieke informatie. Omdat niet alle informatie publiek gemaakt wordt, kreeg ik 

ook enkele interne documenten ter beschikking via mijn respondenten. 

1.3 Historische achtergrond van het Europees PNR-voorstel 

1.3.1 Europese programma’s als basis voor terrorismebestrijding 

De aandacht voor het onderwerp ‘terrorismebestrijding’ of ‘counter terrorism’ kende na de 

gebeurtenissen van 11 september 2001 een ware explosie. Dit geeft echter allerminst een beeld van het 

volledige verhaal. Om de huidige erfenis van de EU te begrijpen, moet eerst nagedacht worden over de 

voorgaande inactieve jaren. Het volstaat dus niet om 2001 als het startpunt van een nieuw tijdperk te 

beschouwen. Een overzicht van de actieve jaren op wetgevend vlak geven een beter beeld van de 

fundamenten van het post-9/11 tijdperk. Volgens de totale wetgevende output van de EU bevond 

terrorismebestrijding zich steeds onderaan de ladder van prioriteiten. In 1997 was dit zelfs het enige 

onderwerp waarin geen enkel wetgevend initiatief genomen werd. (Brown, 2010) 

Zoals geopperd in de vorige alinea zit terrorisme diep geworteld in Europa’s verleden. Doorheen de 

geschiedenis kregen vele van haar lidstaten – waaronder Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het 

Verenigd Koninkrijk – te maken met verschillende vormen van terrorisme. Terrorismebestrijding 

steunt dan ook op het feit dat terrorisme een misdrijf is en onderuitgehaald moet worden met strafrecht 

(Coolsaet, 2010). In 1976 creëerden de Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken het 

eerste georganiseerde platform voor de Europese samenwerking inzake terrorismebestrijding: 

TREVI
16

 (Vos in Guild, Carrera & Eggenschwiller, 2010). Deze intergouvernementele organisatie, die 

bestond uit vertegenwoordigers van de lidstaten van de toenmalige Europese Gemeenschap, hield zich 

bezig met thema’s als terrorisme, immigratie en asiel. Naarmate de eerste dreigingsanalyses gemaakt 

werden en men vernieuwende topics aankaartte, groeide het toepassingsgebied van hun werk 

zienderogen. Bij de ondertekening van het Verdrag van Maastricht
17

 in 1992 werd een pijlerstructuur
18

 

                                                      
15

 Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 
16

 Terrorisme, Radicalisme, Extrémisme et Violence Internationale (Coolsaet, 2010). 
17

 Dit wordt ook het Verdrag van de Europese Unie (VEU) genoemd. Het werd ondertekend in 1992 en trad een 

jaar later in werking (Fijnaut in Verhage et al., 2010). 
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opgericht. Daardoor werden de TREVI-werkgroepen ondergebracht in de derde pijler betreffende de 

samenwerking tussen lidstaten op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (JBZ) en gingen ze 

vervolgens op in het latere Europol. Ondanks deze institutionele veranderingen bleven de resultaten 

uit. Vooral informatie-uitwisseling bleek een heikel punt te zijn. (Coolsaet, 2010) Na het ontstaan van 

de eerste formele samenwerkingsstructuur in het Verdrag van Maastricht, gaat het Verdrag van 

Amsterdam
19

 door met de ontwikkeling van het JBZ-domein. Dit blijkt uit artikel K.1 in Titel VI
20

 van 

het verdrag, dat stelt: 

“(…) the Union’s objective shall be to provide citizens with a high level of safety within an 

area of freedom, security and justice (…). That objective shall be achieved by preventing and 

combating crime, organized or otherwise, in particular terrorism, (…).” (Treaty of 

Amsterdam, 10 november 1997, p.16) 

Voorgaand citaat spreekt van een ‘area of freedom, security and justice’. Dit is de nieuwe 

verzamelnaam voor de JBZ-samenwerking, waarmee de informele wens van een Europese ruimte van 

vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid omgezet werd in een uitdrukkelijk streven van de Unie 

(Fijnaut in Verhage et al., 2010). Naast de oprichting van deze ruimte werden eveneens 

verschuivingen in de pijlerstructuur doorgevoerd. Enkel justitiële samenwerking in strafzaken en 

politie- en douanesamenwerking behoren nog tot de derde pijler, en politiesamenwerking en 

terrorismebestrijding werden gescheiden als twee ‘matters of common interest’ (Vermeulen, 2009). 

Dit was een heuse stap voorwaarts (Brown, 2010). De Europeanisering van JBZ zorgde voor een 

verhoging van de politieke en beleidsactiviteit, waardoor de jaarlijkse productie van wetgeving 

sindsdien zeer hoog is (Broeders, Cuijpers & Prins, 2011). 

Het Verdrag van Lissabon
21

 zorgde ten slotte voor de laatste grote veranderingen op het vlak van JBZ. 

Dit domein werd een fundamenteel doel van het verdrag, zodat de meeste verdragswijzigingen hieraan 

gerelateerd zijn. Vooral het verdwijnen van de pijlerstructuur is een belangrijk moment in de JBZ-

geschiedenis. Bovendien werd de portefeuille van Justitie en Binnenlandse Zaken gesplitst om een 

beter evenwicht te vinden tussen rechtvaardigheid en veiligheid, wat de laatste jaren het meest 

benadrukt werd. Deze splitsing komt de databescherming zeker ten goede
22

. (Broeders, Cuijpers & 

Prins, 2011) 

                                                                                                                                                                      
18

 De pijlerstructuur splitst bepalingen over de gemeenschappen (1
e
 pijler), het gemeenschappelijk buitenlands- 

en veiligheidsbeleid (2
e
 pijler) en de samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (3

e
 pijler) 

(Vermeulen, 2009). 
19

 Het Verdrag van Amsterdam werd getekend in 1997 en trad in 1999 in werking (Vos in Guild, Carrera & 

Eggenschwiller, 2010). 
20

 “Bepalingen inzake politiële en justitiële samenwerking in strafzaken”. 
21

 Het Verdrag van Lissabon werd in 2007 ondertekend en trad in 2009 in werking (Broeders, Cuijpers & Prins, 

2011). 
22

 Zie 1.4.2. 
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Het overzicht van bovenstaande verdragen geeft het uitgebreide kader van het JBZ-domein weer. Om 

een meer concrete invulling te geven aan de doelstellingen uit de verdragen is echter een overzicht van 

de bijhorende beleidsprogramma’s nodig. Deze werden kort na de inwerkingtreding van het Verdrag 

van Amsterdam voor het eerst opgesteld. Ze bevatten de ambities binnen het JBZ-terrein en stellen de 

agenda voor op basis van een vijfjarenplan. 

Het eerste programma werd opgesteld tijdens de Europese Raad van Tampere en stond volledig in het 

teken van de ruimte voor vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Het Tampere Programma, dat geldt 

voor de periode 2000-2004, moest de lidstaten warm maken om een gemeenschappelijke strijd aan te 

gaan tegen ernstige grensoverschrijdende criminaliteit in de Unie. Het maakte bovendien een absolute 

prioriteit van de preventie van en strijd tegen terrorisme, waarin vooral de uitwisseling van 

strategische en operationele informatie aangemoedigd werd. (Commission of the European 

Communities, 2004) Het programma zocht evenwel steeds een evenwicht tussen veiligheid en privacy 

(Broeders, Cuijpers & Prins, 2011). Ondanks deze aandacht voor fundamentele rechten en vrijheden 

vond de EU dat het potentieel van grootschalige computersystemen in de strijd tegen terrorisme 

onderzocht moest worden, waarbij men ook de mogelijkheid van een publiek-private samenwerking 

bestudeerde. Ten slotte pleitte het Tampere Programma voor een adequate verzameling van informatie 

om de ontwikkeling van criminaliteit beter in beeld te brengen. (Commission of the European 

Communities, 2004) 

In 2004 maakte de Unie een balans op van de realisaties van het Tampere Programma en besloot dat 

een stap in de goede richting gezet was. Voortbouwend op de ervaringen van de afgelopen vijf jaar 

werden de prioriteiten voor de periode 2004-2009 vastgelegd in een opvolger: het Haags Programma. 

(Vermeulen, 2009) Hoewel deze beleidsagenda ongeveer dezelfde onderwerpen bevat
23

, lag de nadruk 

na verschillende terroristische aanslagen veel meer op veiligheid. De sleutel lag immers in het 

versterken van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht (Lodge, 2005). Lidstaten moeten zich 

daarom niet alleen focussen op de veiligheid van hun eigen staat, maar op de veiligheid van de Unie in 

haar geheel (European Commission, 2005). Wiarda (2005) noemt dit de ‘Europese dimensie’ (p.27), 

omdat de lidstaten evenveel oog moeten hebben voor het Europese als voor het nationale belang. In 

dat licht voorziet het Haags programma in een aantal antiterrorismerichtlijnen. Het hoofdstuk getiteld 

“Terrorismebestrijding: werken aan een mondiale reactie” stelt een geïntegreerde en samenhangende 

aanpak voorop, waarin de informatie-uitwisseling tussen de bevoegde autoriteiten van lidstaten een 

prioriteit is (Nunzi, 2007; zie ook Vos in Guild, Carrera & Eggenschwiller, 2010). De externe 

samenwerking van de EU-lidstaten met derde landen wordt evenzeer benadrukt (Commissie van de 

Europese Gemeenschappen, 2005). In dat kader zegt het Actieplan van het Haags Programma voor het 

                                                      
23

 Het Haags Programma, dat tien prioriteiten bevat, richtte zich vooral op de problematieken van 

grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit, terrorisme en het beheersen van migratiestromen. 
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eerst iets over de uitwisseling van passagiersgegevens. Europa sloot in 2007 vervolgens een akkoord 

met de VS, wat in de volgende sub-paragraaf besproken wordt. (Raad van de Europese Unie, 2005) 

Op 1 januari 2010 werd het Haags Programma opgevolgd door het Stockholm Programma, dat de 

doelstellingen voor de periode 2010-2014 bevat. Dit beleidsprogramma streeft naar een vervolmaking 

van de politiële informatie-uitwisseling door veel aandacht te schenken aan het beheersen van de 

informatiestroom (Vos in Guild, Carrera & Eggenschwiller, 2010). De Europese Raad verzoekt de 

Commissie inzake de uitwisseling van passagiersgegevens om verder te werken aan de totstandkoming 

van een Europese regeling. De prioriteiten zijn zeer duidelijk geformuleerd en in het deel “Een 

beschermend Europa” roept het Stockholm programma op om: 

“(…) op basis van een effectbeoordeling een Uniemaatregel betreffende PNR voor te stellen 

die een hoog niveau van gegevensbescherming garandeert, met het oog op het voorkomen, 

opsporen, onderzoeken en vervolgen van terrorismemisdrijven en zware criminaliteit.” 

(Europese Raad, 2010, p.18) 

Terwijl het veiligheidsaspect licht overheerst binnen het Haags Programma, kiest het Stockholm 

programma voor de vrijheid. Daarmee focust het volledig op de rechten van burgers en verdwijnt de 

veiligheid enigszins naar de achtergrond. (Broeders, Cuijpers & Prins, 2011) 

Deze paragraaf toont aan dat de meerjarenprogramma’s van de EU duidelijke parallellen vertonen. 

Sinds het Verdrag van Maastricht terrorismebestrijding tussen de agendapunten plaatste, is de 

aandacht hiervoor de laatste jaren alleen maar toegenomen. De uitwisseling van passagiersgegevens 

kreeg ook haar plaats in dit domein, vooral onder impuls van het innoverende Australië en de 

Verenigde Staten. In de volgende sub-paragraaf vliegen we even de Atlantische Oceaan over om te 

kijken hoe deze uitwisseling daar tot stand kwam en wat de triggers waren voor Europa om mee in zee 

te gaan. 

1.3.2 De ultieme trigger voor de verplichte doorgifte van PNR-gegevens 

Hoewel de aanslagen van 11 september de druppel waren, is het een misverstand te veronderstellen dat 

er voor 9/11 geen initiatieven werden genomen in het kader van terrorismebestrijding. Het gebruik van 

passagiersgegevens door autoriteiten werd al eerder toegepast. Reeds in 1998 vroeg Australië aan de 

luchtvaartmaatschappijen om PNR-gegevens op vrijwillige basis door te geven (Joint Standing 

Committee on Treaties, 2008). Hierover is echter weinig geweten door de Europese bevolking 

aangezien er destijds weinig Europese vluchten naar Australië waren. Meer gekend is de ingreep van 

de Verenigde Staten, die de luchtvaartmaatschappijen al voor 9/11 vroegen om op vrijwillige basis 

PNR-gegevens te verstrekken. De VS wilden bekijken hoe ze de passagiersgegevens konden 

gebruiken en welk nut deze hadden, vooraleer een volledig professioneel systeem op te starten. 
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“Er was dus al in de jaren ’90 het idee van: die gegevens kunnen ons iets vertellen over de 

reizigers en daar moeten we iets mee gaan doen. Het is wat dat betreft geen puur 9/11-

verhaal. 9/11 heeft het hoogstens in een stroomversnelling gebracht.” (Verkleij - EC, 

persoonlijke communicatie, 21 maart 2013) 

Na de terroristische aanslagen van 11 september namen de Verenigde Staten vele maatregelen om de 

terreurdreiging te neutraliseren. Deze maatregelen waren zowel van preventieve als repressieve aard 

en gingen gepaard met het ontstaan van grote bundels wetgeving. In dit licht vond de VS het nodig om 

de stroom van passagiersgegevens van vluchten van en naar hun land te controleren en te analyseren. 

(Nino, 2010; zie ook Lyon, 2006) Daarom werd in datzelfde jaar de Aviation and Transportation 

Security Act (ATSA) aangenomen, die de oorsprong is van de eerste VS-EU overeenkomsten voor het 

uitwisselen van passagiersgegevens. Deze wet eist dat buitenlandse luchtvaartmaatschappijen die van 

of naar de VS vliegen hun passagiersinformatie beschikbaar maken voor de Amerikaanse 

douanediensten
24

. De VS achtte het bezit van deze gegevens immers nodig om zowel de veiligheid van 

de luchtvaart, als de nationale veiligheid te garanderen. Dit wilden ze bereiken door de PNR-data te 

filteren en zo mogelijke dreigingen te identificeren vooraleer passagiers aan boord van het vliegtuig 

stappen (Occhipinti in Lemieux, 2010). Een belangrijke kanttekening is evenwel dat de Amerikaanse 

luchtvaartmaatschappijen niet aan deze vereiste moesten voldoen (Privacy International, 2004). 

Na verloop van tijd kwam echter een discrepantie tussen de Amerikaanse en Europese 

privacywetgeving aan het licht. De toenmalige Privacy Directive van de Unie
25

 maakte de uitwisseling 

van persoonsgegevens naar een derde land enkel mogelijk als dat land een adequaat 

beschermingsniveau kon garanderen. De Europese Commissie vond echter dat de VS deze voorwaarde 

niet vervulde, waardoor de luchtvaartmaatschappijen onderworpen werden aan tegenstrijdige eisen. 

(Przemyslaw in Auvret-Finck, 2010) Enerzijds verplichtte de Amerikaanse wetgeving de vervoerders 

om hun passagiersgegevens vrij te geven, op straffe van aanzienlijke boetes
26

 en een vliegverbod, 

terwijl de Europese wetgeving hen dit anderzijds verbood. Zij bevonden zich volgens Mendes de Leon 

& Gurvits (2007) in een ‘sandwich-positie’ (p.59) en moesten kiezen welke wet te breken. (Mitsilegas, 

2005) 

Om de onzekere situatie voor de luchtvaartmaatschappijen enigszins stop te zetten, moest de Europese 

Commissie met een oplossing komen (Broeders, Cuijpers & Prins, 2011). De EU verspreidde in 2003 

                                                      
24

 Deze behoren tot het United States Bureau for Customs and Border Protection (CBP), dat nu behoort tot het 

Department of Homeland Security (DHS). 
25

 Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of 

individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data (OJ L 281, 

23/11/1995, p.31) 
26

 Stemmen gaan op dat Amerika tot meer dan 5000 dollar per passagier vroeg (De Hert & De Schutter in 

Martenczuk & Van Thiel, 2008; zie ook Asscher, 2004). 
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een mededeling over haar allesomvattende aanpak voor de doorgifte van passagiersgegevens
27

 en 

startte datzelfde jaar nog de onderhandelingen met de VS. Deze mondden al snel uit in twee 

wetgevingsinstrumenten. Eerst nam de Commissie een besluit
28

 aan dat een adequate bescherming van 

passagiersgegevens door het Amerikaanse CBP verzekerde. Deze erkenning kwam er nadat de VS 

zogenaamde ‘Undertakings’ of geloften publiceerde “which clarified and defined the conditions for 

the transfer of PNR passengers’ data to US authorities, ensuring that such transfer would have taken 

place in compliance witch Community principles concerning individuals ‘right to privacy’” (Nino, 

2010, p.72). Aangezien deze Undertakings de Amerikaanse rechtsbasis vormen van de wijze waarop 

het CBP met de data omgaat, was de eerste kaap reeds overwonnen. Halverwege mei 2004 werd dan 

op basis van de geloften het eerste PNR-akkoord
29

 aangenomen dat de uitwisseling van 

passagiersgegevens tussen Europa en de VS officieel regelt. Dit ondanks kritiek van het Europees 

Parlement, de nationale instanties en de Artikel 29-groep
30

 (Mitsilegas, 2005). Het is opmerkelijk dat 

in dit raadsbesluit opnieuw geen enkele sprake was van wederkerigheid. De Verenigde Staten kregen 

dus toegang tot de data komende van Europa, maar andersom was dit niet het geval (Przemyslaw in 

Auvret-Finck, 2010). De EU zou wel op de hoogte gehouden worden van eventuele resultaten uit de 

Amerikaanse analyse (Europese Commissie, COM(2010) 385, 2010a). Op dat moment ging de EU 

ervan uit dat PNR-data tot commerciële informatie behoorden, waardoor de Privacy Directive als 

rechtsbasis gold (Hailbronner, Papakonstantinou & Kau, 2008). 

In 2006 keerde de onzekere situatie echter terug, aangezien het Europees Hof van Justitie beide 

besluiten annuleerde
31

. Het Europees Parlement diende namelijk twee rechtsvorderingen in, omdat er 

volgens hen problemen waren met de rechtsbasis (Papakonstantinou & De Hert, 2009). Beide 

besluiten waren niet gebaseerd op instrumenten uit de toenmalige eerste pijler, waardoor fundamentele 

rechten geschonden werden. Het Hof bevestigde deze beschuldigingen niet, maar besliste wel dat de 

PNR-data in de context van de overeenkomst behoren tot veiligheidsinformatie in plaats van 

commerciële informatie. Zo kon de Privacy Directive van de Unie niet als rechtsbasis gelden voor de 

overeenkomst. (Hailbronner, Papakonstantinou & Kau, 2008) Het akkoord werd geannuleerd en de 

Unie werd via een deadline van drie maanden verplicht een oplossing te zoeken in de derde pijler (De 

Hert & De Schutter in Martenczuk & Van Thiel, 2008). Vanwege de vrij onrealistische en onhaalbare 

                                                      
27

 Daarin pleitte de Commissie onder meer voor een duidelijk wettelijk kader, een correcte communicatie naar de 

passagiers toe en het gebruik van een push-systeem (Commissie van de Europese Gemeenschappen, 2003). 
28

 Commission Decision of 14 May 2004 on the adequate protection of personal data contained in the Passenger 

Name Record of air passengers transferred to the United States’ Bureau of Customs and Border Protection 

(2004/535/EC, OJ L 235, 6/7/2004, p.11). 
29

 Council Decision of 17 May 2004 on the conclusion of an Agreement between the European Community and 

the United States of America in the processing and transfer of PNR data by Air Carriers to the United States 

Department of Homeland Security, Bureau of Customs and Border Protection (2004/496/EC, OJ L 183, 

20/5/2004, p.83). 
30

 Deze bestaat uit alle nationale toezichthoudende autoriteiten van de lidstaten van de Unie en de Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming. De groep werd genoemd naar de Europese privacyrichtlijn 

95/46/EG en is een onafhankelijk advies- en overlegorgaan. (X., 2013) 
31

 Cases C-317/04 en C-318/04 
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einddatum van de deadline nam de Raad in oktober van datzelfde jaar het ‘interim’ PNR-akkoord
32

 

aan (Przemyslaw in Auvret-Finck, 2010). Dat akkoord bevatte dezelfde maatregelen als haar 

voorganger in 2004. DHS kon de luchtvaartmaatschappijen nog steeds zeggen welke data ze wilden, 

om daarna ook toegang te krijgen tot deze data. De retentieperiode bleef behouden, maar een groter 

aantal Amerikaanse autoriteiten kreeg toestemming om de gegevens te verwerken. Dit punt wekte felle 

kritiek op, maar deze werd in de kiem gesmoord na de lancering van de tweede overeenkomst. 

(Papakonstantinou & De Hert, 2009) Het interim-document, dat slechts een tijdelijke oplossing was, 

verplichtte Europa en de VS op haar beurt om binnen het jaar een tweede overeenkomst te sluiten. 

(Przemyslaw in Auvret-Finck, 2010) Dat tweede PNR-akkoord
33

, geldig voor een periode van zeven 

jaar, kwam er aan het einde van juli 2007 na een krachtinspanning van het Duits voorzitterschap 

(Papakonstantinou & De Hert, 2009). De overeenkomst had één belangrijk verschil met alle vorige: de 

luchtvaartmaatschappijen zouden hun data nu moeten doorsturen via een push-systeem in plaats van 

met het pull-systeem
34

. (Przemyslaw in Auvret-Finck, 2010) 

Het tweede PNR-akkoord kwam er volgens Nino (2010) echter te vroeg. Europa kreeg op dat moment 

immers geen enkele institutionele bijstand van databescherminginstanties, aangezien deze instanties 

enkel bevoegd waren voor de materies uit de eerste pijler. Daarenboven kon de Unie de Verenigde 

Staten geen beperkingen opleggen op basis van een bestaande Europese PNR-overeenkomst. Het 

voorstel voor een dergelijke EU PNR-overeenkomst kwam er pas na het tweede VS-EU akkoord. 

Vooraleer een nieuw akkoord te sluiten, hadden Europa en de VS de termijn van de interim-

overeenkomst moeten verlengen. Zo kon men door middel van een databeschermingskader en een EU 

PNR-richtlijn eerst voor een betere basis zorgen. Nu was Europa afhankelijk van de Amerikaanse 

wetgeving, wat een zeer gevaarlijke situatie was. (Ibid.) Het sluiten van een nieuwe VS-EU 

overeenkomst na de oprichting van een institutionele basis was in de toekomst dan ook onvermijdelijk 

(Papakonstantinou & De Hert, 2009). 

                                                      
32

 Council Decision of 16 October 2006 on the signing on behalf of the European Union of an Agreement 

between the European Union and the United States of America on the processing and transfer of passenger name 

record (PNR) data by air carriers to the United States Department of Homeland Security (2006/729/CFSP/JA, OJ 

L 298, 27/10/2006, p.27) 
33

 Council Decision of 23 July 2007 on the signing on behalf of the European Union of an Agreement between 

the European Union and the United States of America on the processing and transfer of Passenger Name Record 

(PNR) data by air carriers to the United States Department of Homeland Security (DHS) (2007/551/CFSP/JA, 

OJ L 204, 4/8/2007, p.16) 
34

 Bij het pull-systeem kunnen de bevoegde instanties een kopie van de passagiersgegevens uit het 

boekingssysteem van de luchtvaartmaatschappij halen, omdat ze toegang tot dit systeem krijgen. Het push-

systeem zorgt er daarentegen voor dat de luchtvaartmaatschappijen de controle behouden over hun gegevens, 

aangezien ze deze zelf aan de autoriteiten doorgeven. (Voorstel richtlijn nr. 8916/12, Raad van de Europese 

Unie, 2012a) 
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Dit derde PNR-akkoord
35

 kwam er in het voorjaar van 2012 nadat het Europees Parlement in 2010 de 

heropstart van de onderhandelingen met de VS eiste in een resolutie. De nieuwe overeenkomst
36

 

vertoont vooral veranderingen in de doelbeperktheid en de retentieperiode. (Council of the European 

Union, 9186/12, 2012) Ondanks de opofferingen leerden de VS de voordelen van een samenwerking 

met Europa te waarderen ten opzichte van de kosten die een onderhandeling met alle lidstaten apart 

zouden opleveren (Byrne, 2012). Daarnaast wou het Parlement ook een herziening van de akkoorden 

met Australië en Canada. Met Australië werd in 2008 een informele overeenkomst gesloten die nooit 

officieel in werking trad maar in de praktijk wel toegepast werd
37

. Dit informele akkoord met de 

Australische douanediensten werd ondertussen reeds geformaliseerd
38

. De onderhandelingen met 

Canada, waarmee Europa een API/PNR-akkoord heeft sinds 2005, lopen daarentegen nog steeds. 

(Council of the European Union, 9186/12, 2012) Verder hebben ook Zuid-Afrika en de Verenigde 

Arabische Emiraten een vraag tot overeenkomst gesteld (Byrne, 2012) 

Tijdens al deze onderhandelingen was Europa bezig met het ontwikkelen van een eigen Europese 

PNR-overeenkomst. Het proces waarop deze overeenkomst precies tot stand kwam, wordt in de 

volgende sub-paragraaf verduidelijkt. 

1.3.3 Europa start een inhaalmanoeuvre 

Analoog aan de aanslagen van 9/11 in de Verenigde Staten zorgden de aanslagen van 2004 en 2005 in 

Madrid en Londen voor een stortvloed aan Europese initiatieven en maatregelen in de strijd tegen 

terrorisme. Het resultaat was een onoverzichtelijk geheel van maatregelen, die in een grote haast 

uitgewerkt werden zonder een uniform beleid te volgen. Coolsaet heeft het in die zin over “successive 

shock waves, propelled by major attacks, but gradually winding down once the sense of urgency had 

faded away” (2010, p.858). Het is niettemin een misvatting dat Europa pas na de aanslagen van 

Madrid actie ondernam tegen terrorisme (Przemyslaw in Auvret-Finck, 2010). Minder dan twee weken 

na 9/11 nam Europa al een ‘EU Action Plan to Fight Terrorism’ aan, waarop verschillende 

raadsbesluiten goedgekeurd werden
39

. Deze overhaaste aanpak kreeg de daaropvolgende jaren veel 

kritiek omwille van het grote aantal onvoltooide implementaties van maatregelen. (Coolsaet, 2010) De 

                                                      
35

 Council Decision of 26 April 2012 on the conclusion of the Agreement between the United States of America 

and the European Union on the use and transfer of passenger name records to the United States Department of 

Homeland Security (2012/472/EU, OJ L 215, 11/8/2012, p.4) 
36

 Agreement between the United States of America and the European Union on the use and transfer of 

Passenger Name Records to the United States Department of Homeland Security. (2011/0382, 17434/11, 

8/12/2011) 
37

 Agreement between the European Union and Australia on the processing and transfer of Passenger Name 

Record (PNR) data by air carriers to the Australian Customs and Border Protection Service. (2011/0126, 

10093/11, 13/9/2011) 
38

 Document 10093/11 werd aangenomen op 13 september 2011 en regelt de uitwisseling van PNR-gegevens 

tussen de Europese Unie en de Australische ‘Customs and Border Protection Service’. (Agreement, 2011/0126, 

2011) 
39

 Bijvoorbeeld voor het European Arrest Warrant en de oprichting van Eurojust. (Coolsaet, 2010) 
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aanslagen van Madrid in 2004 schudden Europa echter opnieuw wakker, zodat politieke actie 

ondernomen werd om de implementatie- en coördinatieproblemen op te lossen. Twee weken na de 

Madrileense aanslagen werd de ‘Declaration on Combating Terrorism’ aangenomen. Deze verklaring 

zette de Europese Commissie aan om voorstellen te doen over het uitwisselen van persoonlijke 

informatie en het gebruik van passagiersgegevens in de strijd tegen terrorisme. (Nunzi, 2007) In 

diezelfde periode werd met Gijs De Vries ook een eerste ‘EU Counterterrorism Coordinator’ 

aangeduid. Nadat het enthousiasme van de nationale instanties voor het uitbouwen van de 

samenwerking rond terrorisme bekoeld was, bleef hij de problematiek van het onoverzichtelijk aantal 

documenten en het lage aantal implementaties aankaarten. Opnieuw moest een aanslag de Europese 

vlam aanwakkeren. De aanslagen in Londen zorgden voor een nieuwe schok, waarop het Brits 

voorzitterschap ditmaal orde in de chaos bracht door een uniform kader uit te werken. De ‘European 

Union Counterterrorism Strategy’ van 2005 zou alle tot dan toe bestaande ad hoc-maatregelen bij 

elkaar brengen. (Coolsaet, 2010) Dit document omvat vier strategische objectieven: prevent, protect, 

pursue en respond. De ‘protect’-pijler heeft tot hiertoe de meeste vooruitgang geboekt en wordt als de 

meest dynamische van de vier beschouwd.  (Coolsaet, 2010) Dit is dan ook het deel waarin we de 

beveiliging van lucht- en zeevaart mogen onderbrengen, wat ons uiteindelijk bij de kern van deze 

masterproef brengt: het uitwisselen van passagiersgegevens. 

Europa volgde het voorbeeld van de Verenigde Staten bij het uitwerken van haar initiatieven rond de 

doorgifte van passagiersgegevens. Het allereerste, en voorlopig enige, document waarbij 

luchtvaartmaatschappijen verplicht worden om passagiersgegevens door te geven aan de bevoegde 

nationale autoriteiten van de Europese lidstaten kwam er in april 2004. (Strak in Auvret-Finck, 2010) 

De richtlijn 2004/82/CE, die ontwikkeld werd in navolging van de Declaration on Combating 

Terrorism, heeft tot doel “de grenscontroles te verbeteren en de illegale immigratie te bestrijden” (29 

april 2004, p.25). De luchtvaartmaatschappijen geven na de check-in dus informatie door aan de 

autoriteiten die grenscontroles uitvoeren. Deze Advanced Passenger Information bevat in essentie de 

biografische gegevens met onder meer de nationaliteit, naam en geboortedatum (Strak in Auvret-

Finck, 2010). De data worden aan de grensautoriteiten meegedeeld om hen te waarschuwen voor 

mogelijk risicovolle passagiers en mogen eveneens gebruikt worden voor 

rechtshandhavingsdoeleinden. 

Niettemin merkte de Commissie terecht op dat API-data in de strijd tegen terrorisme enkel nuttig zijn 

voor het identificeren van gekende criminelen door het cross-checken van hun namen tegenover een 

watchlist zoals het SIS
40

. Ondanks de grote betrouwbaarheid van API, gezien het om officiële 

paspoortgegevens gaat, zijn echter nog meer data-elementen nodig om ook risicoanalyses en 

associaties tussen gekende en ongekende personen te maken. Bovendien is het interessant om de 
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gegevens reeds voor de take-off van het vliegtuig ter beschikking te hebben. Daar komen we op het 

domein van de Passenger Name Records (PNR), welke de gegevens zijn die in de vluchtreservatie 

opgenomen worden
41

. Na de bomaanslagen van Londen diende de Commissie in 2007 een 

“kaderbesluit van de Raad” in “over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-

gegevens) voor wetshandhavingsdoeleinden” (Commissie van de Europese Gemeenschappen, 2007, 

p.1). Net zoals de API-richtlijn wou dit kaderbesluit de maatregelen van lidstaten betreffende de 

verplichting van luchtvaartmaatschappijen tot het overmaken van PNR-gegevens harmoniseren 

(Boehm, 2010)
42

. Op die manier komt het enerzijds tegemoet aan de veiligheid binnen de Europese 

ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. Anderzijds zou deze harmonisatie volgens de Commissie de 

informatie-uitwisseling doorheen Europa mogelijk maken. (Brouwer, 2009) 

Het kaderbesluit is in de eerste plaats beperkt tot de luchtvaart en daarbinnen tot vluchten van de EU 

naar derde landen en omgekeerd. De PNR-data mogen enkel gebruikt worden voor doeleinden die 

binnen de derde pijler vallen, zijnde: de preventie en de strijd tegen terrorisme, gerelateerd aan andere 

vormen van ernstige criminaliteit, met inbegrip van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit. 

Autoriteiten van de verschillende lidstaten kunnen deze data vanaf nu dus verzamelen, analyseren en 

uitwisselen met andere lidstaten. Ondanks het potentieel van deze gegevensverzameling kwam er toch 

enige tegenkanting van het Europees Parlement. Dat was namelijk van mening dat het kaderbesluit een 

bedreiging vormde voor de privacy. (Strak in Auvret-Finck, 2010) De Europese Raad steunde 

daarentegen de mening van bepaalde lidstaten, die graag een uitbreiding zagen van de reikwijdte naar 

“other offences brought to light during controls” (Broeders, Cuijpers & Prins, 2011, p.270). Na de 

steun van de Raad te hebben ontvangen, werd het kaderbesluit gewijzigd om tegemoet te komen aan 

de opmerkingen van het Europees Parlement en de Europese toezichthouder voor 

gegevensbescherming en vervolgens goedgekeurd. Het Verdrag van Lissabon zorgde er echter voor 

dat het kaderbesluit ongeldig werd, aangezien de derde pijler en haar bijhorende instrumenten 

(waaronder het kaderbesluit) afgeschaft werden. Het Stockholm Programma en haar Actieplan
43

 riepen 

vervolgens op om in 2011 een nieuw voorstel op tafel te leggen. Daarbij zou de Commissie nu ook, 

dankzij het bovenvermelde verdrag, rekening moeten houden met de opmerkingen van de Europese 

Raad en het Parlement. (Broeders, Cuijpers & Prins, 2011) 

Nadat de Commissie in 2010 een mededeling verspreidde over de doorgifte van passagiersgegevens 

aan derde landen
44

, stelde het op 2 februari 2011 een nieuw voorstel in de vorm van een richtlijn voor. 

De inhoud van dit voorstel werd in grote mate beïnvloed door de raadpleging van belanghebbende 

autoriteiten na het voorstel van 2007. Het Europees Parlement benadrukte nogmaals dat het voorstel 

                                                      
41

 De inhoud van deze gegevens zal, net als die van de API, uitvoering besproken worden in 1.3.4. 
42

 Op dat moment hadden slechts enkele lidstaten al enige wetgeving over dit onderwerp aangenomen. (Brouwer, 

2009) 
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goede rechtvaardigingen moest voorleggen vooraleer de privacy te beperken. (Raad van de Europese 

Unie, 2011) Dit standpunt kon ook op bijval rekenen van de Artikel 29-groep en de Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming (Council of the European Union nr.8267/11, 2011c; 

Article 29 Data Protection Working Party nr.00664/11/EN, 2011). Zowel de drie eerder vermelde 

instanties, als het Bureau voor de grondrechten stelden zich vragen bij de noodzaak van de PNR-

maatregelen. Volgens hen was deze nog steeds niet aangetoond (Council of the European Union 

nr.11875/11, 2011d). Vertegenwoordigers van de luchtvaartindustrie, namelijk IATA en AEA, 

verdedigden vooral de commerciële belangen van de vervoerders. Zij pleiten voor een gecentraliseerde 

structuur in combinatie met de push-methode. De raadplegingen waren een grote meerwaarde voor de 

verdere ontwikkeling van het voorstel. Ondanks de grote kritiek op het noodzakelijkheidscriterium 

stond men toch positiever ten opzichte van een Europees wetgevend kader dan tegenover het kluwen 

van nationale richtlijnen. De raadplegingen zorgden eerst voor een consensus over de doelbeperking, 

namelijk terroristische misdrijven en zware (transnationale) criminaliteit. Verder werd de 

bewaartermijn van de gegevens sterk terug gedrongen. Het kaderbesluit van 2007 had deze immers 

vastgelegd op een totaal van 13 jaar, terwijl de tweede versie een maximum van 5 jaar en 30 dagen 

vastlegde. Tot slot legde de EU een verbod op voor het gebruik van bepaalde gevoelige gegevens en 

opteerde men definitief voor een verplichting van de push-methode. (Raad van de Europese Unie, 

2011) 

Na de goedkeuring van dit voorstel stelden de lidstaten de mogelijkheid voor om het 

toepassingsgebied uit te breiden naar vluchten binnen de EU (Council of the European Union 

nr.9103/11, 2011a). Daarop werd het dossier overgeheveld naar de groep algemene aangelegenheden, 

waaronder evaluatie, van de Raad (GENVAL). Het Deens voorzitterschap diende vervolgens een 

nieuw, en het tot dusver meest recente, voorstel in op 23 april 2012. Men veranderde opnieuw de 

lengte van de bewaartijd door ditmaal te kiezen voor een totale tijd van vijf jaar, waarbij de gegevens 

volledig toegankelijk zijn gedurende de eerste twee jaar. Daarnaast hield men rekening met het 

verzoek voor de inclusie van intra-EU vluchten. Het voorstel laat de lidstaten vrij om te kiezen of ze 

deze mogelijkheid al dan niet willen toepassen. De inhoud van het voorstel wordt uitvoerig besproken 

in 1.4. 

Het dossier bevond zich tot eind april van dit jaar in handen van het LIBE-comité
45

, dat eveneens een 

stemming omtrent het voorstel organiseerde. In geval van het ideale scenario konden na deze stap de 

zogenaamde ‘trialogues’ van start gaat, waarbij zowel vertegenwoordigers van het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie samen zitten. Daarna beslissen het Parlement en de Raad over 

een al dan niet goedkeuring van het voorstel en het omzetten naar officiële EU-wetgeving. Wanneer de 

richtlijn officieel goedgekeurd is, krijgen de lidstaten drie jaar de tijd om alle voorschriften in de 
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praktijk te implementeren (Voorstel richtlijn nr. 8916/12, Raad van de Europese Unie, 2012a). Op 24 

april werd het voorstel van richtlijn echter met 30 tegen 25 weggestemd door de vertegenwoordigers 

in het LIBE-comité. Of het resultaat van deze stemming het einde betekent van dit huidige voorstel 

valt nog af te wachten. De voorzitter van het LIBE-comité stelde voor om het dossier over te hevelen 

naar de ‘Conference of Presidents’
46

, zodat zij kunnen beslissen welke verdere stappen genomen 

moeten worden. (Committees Committe on Civil Liberties, Justice and Home Affairs – press release, 

2013) 

1.3.4 API- versus PNR-gegevens 

Vooraleer dieper in te gaan op de inhoud van het recentste EU PNR-voorstel, is eerst een goed beeld 

nodig van de verschillende vormen van passagiersgegevens die sinds jaar en dag verzameld worden 

voor commerciële doeleinden. Ieder type van data bevat immers diverse vormen van informatie en 

wordt door autoriteiten gebruikt met een ander opzet. Om de volgorde van de Europese regelgeving te 

respecteren, worden eerst de API-gegevens besproken. Daarna komen de PNR-gegevens aan bod. 

Advanced Passenger Information wordt door de lidstaten gebruikt in de strijd tegen illegale immigratie 

en voor het verbeteren van de grenscontroles. Zoals eerder vermeld, bestaat API voornamelijk uit 

biografische data die uit het paspoort verkregen werden op het moment van de check-in. Soms worden 

deze gegevens aangevuld met informatie over de manier van reizen en de reisroute, zodat men in totaal 

aan negen verschillende velden komt
47

. Daardoor is de hoeveelheid gegevens minder uitgebreid dan 

bij de PNR, welke ook enkele van de API-gegevens kunnen bevatten. We vermeldden reeds in de 

vorige paragraaf dat er sinds 2004 een Europese API-richtlijn bestaat. Deze verplicht 

luchtvaartmaatschappijen om de API-data van alle inkomende vluchten, vóór het vertrek ervan, over te 

maken aan de ‘competent authorities’ van de lidstaten die instaan voor het organiseren van de 

grenscontrole. (De Hert & Bellanova, 2011) Het API-systeem bestaat dus uit een gedecentraliseerde 

informatie-uitwisseling tussen particuliere organisaties en de overheid. De uitwisseling tussen 

Europese lidstaten onderling is evenwel niet toegestaan. (Europese Commissie, 2010b) Wat de 

databescherming betreft, verschilt het API-gebeuren van het PNR-systeem aangezien minder 

informatie verzameld wordt en deze informatie gedurende een veel kortere periode bewaard blijft (De 

Hert & Bellanova, 2011) Na 24 uur zijn de autoriteiten immers verplicht om de API-data te 

vernietigen. 

Ondanks druk van de Europese Raad op het Parlement vanwege de zogenaamde noodzakelijkheid van 

de richtlijn hebben nog maar weinig lidstaten deze EU-richtlijn geïmplementeerd. Niettemin blijkt uit 
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een document van de Commissie (2010a) over de doorgifte van passagiersgegevens aan derde landen 

dat  het wereldwijde gebruik van deze gegevens een opmars kent. In 2010 werd het systeem in meer 

dan 30 landen geautomatiseerd toegepast en 40 andere landen waren bezig met de constructie van een 

geautomatiseerd systeem (Ibid.) 

Passenger Name Records helpen daarentegen in de strijd tegen terrorisme en ernstige transnationale 

criminaliteit. Ze worden wereldwijd al bijna 60 jaar gebruikt (Europese Commissie, 2010b). Het is de 

commerciële informatie die passagiers bij een reservatie toevertrouwen aan de luchtvaartmaatschappij, 

die deze informatie op haar beurt nodig heeft om een vliegtuigticket te reserveren (Hailbronner, 

Papakonstantinou & Kau, 2008). Het recentste voorstel van de Raad (nr. 8916/12, 2012) beschrijft 

PNR als: 

“(…) een bestand met de reisgegevens van iedere passagier, dat informatie bevat die de 

boekende en de deelnemende luchtvaartmaatschappijen nodig hebben om reserveringen te 

kunnen verwerken en controleren bij elke reis die door of namens iemand wordt geboekt; dit 

bestand kan zich bevinden in een boekingssysteem, een vertrekcontrolesysteem (DCS, het 

systeem voor de controle van vertrekkende passagiers) of een soortgelijk systeem dat dezelfde 

functies vervult;” (p.14) 

De PNR bestaat dankzij haar commerciële aard uit een heleboel uiteenlopende gegevens waarvan het 

aantal kan oplopen tot 34 velden. Die gegevens worden opgeslagen in het reserveringssysteem van de 

maatschappij en laten deze toe om haar service zo goed mogelijk af te stemmen op de karakteristieken 

van de klant. (Papakonstantinou & De Hert, 2009) De PNR bevatten, in tegenstelling tot de API, 

gegevens van inkomende én uitgaande vluchten (PowerPoint ‘Europadagen’ Federale Politie, 2012). 

De verzameling van PNR-data geniet veel aandacht omdat het om zeer gedetailleerde en zeer 

persoonlijke informatie gaat. Gedetailleerd, aangezien de autoriteiten in totaal negentien verschillende 

velden kunnen opvragen. (De Hert & Bellanova, 2011) De mogelijk gevoelige informatie, zoals de 

gewenste maaltijd, maken de PNR dan weer persoonlijk. Het grootste verschil tussen API en PNR 

komt ten slotte neer op de betrouwbaarheid. De exacte inhoud van de PNR hangt af van de informatie 

die de passagier zelf opgeeft in het reservatiesysteem (Papakonstantinou & De Hert, 2009). API 

bestaat daarentegen uit officiële informatie die gebruikt wordt voor het identificeren van personen, 

waar PNR meer bijdraagt aan het ontdekken van trends en het uitvoeren van profiling. (Brouwer, 

2009) Welke consequenties dit verschil heeft, zal duidelijk worden in paragraaf 4.3. 

In haar overzicht over het informatiebeheer op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht stelde de 

Europese Commissie (2010a) dat enkel het Verenigd Koninkrijk op dat moment een PNR-systeem 

gebruikte
48

. Hoewel alle lidstaten PNR-gegevens gebruiken bij het afhandelen van individuele 
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rechtshandhavingsdossiers, namen sinds het voorstel van richtlijn in 2011 slechts enkelen van hen
49

 

wetgeving aan voor het opzetten van een geautomatiseerd PNR-systeem. Niettemin waren sommige 

landen
50

 het gebruik van PNR-data aan het testen als voorbereiding op het invoeren van een PNR-

systeem. 

1.4 Europees voorstel van richtlijn voor het gebruik van PNR-gegevens 

1.4.1 Inhoud van het voorstel 

Het meest recente EU PNR-voorstel regelt de “(…) doorgifte door luchtvaartmaatschappijen van 

persoonsgegevens van passagiers (…) van vluchten vanuit en naar derde landen, en (…) de 

verwerking van die gegevens.” (Voorstel richtlijn nr. 8916/12, Raad van de Europese Unie, 2012a, 

p.12). Aangezien de informatie-uitwisseling enkel mogelijk is in het kader van terroristische 

misdrijven en zware criminaliteit worden de lidstaten gebonden door een zekere doelbeperking (art.1). 

Daarnaast legt de richtlijn hen ook een geografische beperking op, omdat enkel inkomende en 

uitgaande vluchten van de EU aan deze richtlijn onderworpen worden. Zoals vernoemd in 1.3.3 mogen 

de lidstaten kiezen om al dan niet PNR-gegevens van intra-EU vluchten te vragen (art.1bis). (Ibid.) 

De structuur van de PNR-uitwisseling is gebaseerd op een gedecentraliseerd systeem (Nino, 2010). 

Deze keuze van de Commissie kwam er niet zomaar. Dergelijke structuur zorgt enerzijds voor een 

betere gegevensbescherming en anderzijds worden hiermee de kosten van de opstart en de effectieve 

werking gedrukt. (Brouwer, 2009) De richtlijn van 2012 voorziet daarbij in de oprichting van 

‘Passenger Information Units’, kortweg PIU (art.3). Iedere lidstaat kan zijn eigen PIU oprichten, maar 

mag daarvoor ook samenwerken met één of meerdere andere lidstaten
51

. (Voorstel richtlijn nr. 

8916/12, Raad van de Europese Unie, 2012a) De luchtvaartmaatschappijen worden vervolgens 

verplicht om de PNR-gegevens van iedere passagier die de Europese Unie binnen komt of verlaat aan 

de PIU te bezorgen. (Brouwer, 2009) Die is bevoegd voor het verzamelen, opslaan en verwerken van 

de aangeleverde gegevens. Indien nodig worden de gegevens of de resultaten van de verwerking 

uitgewisseld met PIU’s van andere lidstaten of doorgegeven aan de eigen competent authorities. Dit 

zijn nationale autoriteiten die gebruik mogen maken van de PNR-gegevens, nadat ze daartoe door de 

lidstaat aangeduid werden (art.5). (Voorstel richtlijn nr. 8916/12, Raad van de Europese Unie, 2012a) 

Volgens Nino (2010) is het voorstel op dit vlak te algemeen gebleven, aangezien het geen specifieke 

richtlijnen geeft over de PIU’s en de autoriteiten. Dit kan voor rechtsonzekerheid en een verschillend 

gebruik van het PNR-systeem over de lidstaten heen zorgen. Het zou beter zijn om de bevoegdheden 
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van de PIU en de autoriteiten precies te definiëren. Iedere lidstaat zal immers zijn eigen nationale 

wetgeving aannemen, waarbij het land zelf kiest welke instanties bepaalde bevoegdheden krijgen. 

Het gebruik van de PNR-gegevens door de PIU heeft enige verduidelijking nodig (art.4). Eerst en 

vooral verzamelt de PIU de data, waarna er vier mogelijkheden zijn om ze te verwerken. Bij de eerste 

optie worden de passagiersgegevens vergeleken met bestaande Europese databanken of watchlists. De 

passagiersgegevens kunnen echter ook vergeleken worden met vooraf bepaalde criteria, wat een 

tweede mogelijkheid is. In dit geval spreekt men van ‘known-unknown’, terwijl de eerste optie 

volgens het ‘known-known’ principe verloopt. Beide controles vinden plaats vooraleer de passagiers 

aankomen in of vertrekken uit de lidstaat. Een derde optie is het doorgeven van de gegevens of de 

resultaten van de verwerking van de gegevens op verzoek van de bevoegde autoriteiten. (Voorstel 

richtlijn nr. 8916/12, Raad van de Europese Unie, 2012a) De vierde en laatste methode gaat over de 

zogenaamde trendanalyse. (De Hert & Bellanova, 2011) Door het analyseren van de beschikbare PNR-

gegevens zal de PIU haar bestaande criteria, die gebruikt worden in de tweede methode, naar verloop 

van tijd aanpassen en verfijnen. (Voorstel richtlijn nr. 8916/12, Raad van de Europese Unie, 2012a) 

De gegevens worden 48 uur en ten laatste 24 uur voor het vertrek van de desbetreffende vlucht naar de 

PIU gestuurd (art.6). (Brouwer, 2009) Indien nodig kunnen de gegevens ook vroeger of later dan de 

afgesproken tijdstippen opgevraagd worden. De overdracht gebeurt via de push-methode, die voor een 

voldoende adequate gegevensbescherming door de luchtvaartmaatschappijen moet zorgen. Waar de 

maatschappijen bij de vorige voorstellen nog de mogelijkheid hadden om de pull-methode verder te 

gebruiken, is dit hier niet meer het geval. De pull-methode maakte een degelijke bescherming van de 

privacy immers onmogelijk. Volgens het voorstel mogen de lidstaten de data ook onderling 

uitwisselen (art.7) en doorgeven aan een derde land, op voorwaarde dat dit land zich aan dezelfde 

doelbeperking houdt (art.8). (Nino, 2010) 

De lijst van PNR-gegevens bestaat uit 19 elementen
52

, die gelijkaardig zijn aan de elementen uit de 

overeenkomsten met de VS. (Nino, 2010) De PIU moet er voor zorgen dat het telkens de gevoelige 

informatie
53

 verwijdert, indien deze toevallig in de lijst van elementen voorkomt (art.11). (De Hert & 

Bellanova, 2011) De gegevens mogen gedurende vijf jaar na de aanlevering ervan bewaard worden 

(art.9). Na de eerste twee jaar van de totale periode worden de gegevens volledig gedepersonaliseerd, 

wat betekent dat de identiteit van de passagiers niet meer achterhaald kan worden. Vanaf dan mogen 

de oorspronkelijke PNR-data enkel nog vrijgegeven worden als de bevoegde autoriteiten over een 

rechterlijk verzoekschrift beschikken. In dat geval worden de gegevens die tot het onderzoek behoren 

ook langer bewaard dan de oorspronkelijke vijf jaar, waarna alles in normale omstandigheden gewist 

wordt. (Voorstel richtlijn nr. 8916/12, Raad van de Europese Unie, 2012a) 
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Tot slot voorziet het voorstel ook in de oprichting van een nationale toezichthoudende autoriteit 

(art.12). Deze moet toezien op de correcte toepassing van de voorschriften uit de Europese richtlijn en 

zal ook advies verlenen aan de lidstaat. (Voorstel richtlijn nr. 8916/12, Raad van de Europese Unie, 

2012a) 

1.4.2 Een gevoelig aspect: gegevensbescherming 

Ondanks de publicatie van het voorstel van richtlijn zullen er nog heel wat discussies voorafgaan 

vooraleer dit document effectief zal aangenomen worden. Een van deze discussies, en waarschijnlijk 

ook de meest belangrijke, gaat over databescherming. Benjamin Franklin waarschuwde eerder al voor 

de verdere uitbreiding van het gebruik van persoonsgegevens: “Any society that would give up a little 

liberty to gain a little security will deserve neither and lose both.” (Levi & Wall, 2004, p.206). Ook 

Nino (2010) stelt de noodzakelijkheid van de verzameling en uitwisseling van immense hoeveelheden 

data in vraag. Volgens hem is het niet nodig om bepaalde autoriteiten dergelijke wijde bevoegdheden 

en controlemechanismen te geven in de strijd tegen terrorisme. De inbreuken op de privacy zouden 

niet proportioneel zijn ten opzichte van de doelen die de EU PNR-richtlijn stelt. Evoluties tonen 

daarentegen aan dat men de autoriteiten zoveel mogelijk gegevens wil aanleveren om hen te helpen bij 

het voorkomen, opsporen en vervolgen van diverse misdrijven. (Ibid.) De Busser (2007) waarschuwt 

echter dat men de strijd tegen terrorisme in dit geval niet als een excuus mag gebruiken voor het 

openstellen van allerlei databanken en het uitwisselen van de informatie die deze bevatten. 

De Europese Unie heeft daarover echter een andere mening. In de aanloop naar het Stockholm 

Programma maakte de ‘Future of Europe Group’
54

 een rapport bekend waarin ze hun visie geven over 

de aankomende digitale tsunami. De vertegenwoordigers van de lidstaten benadrukken dat het 

onmogelijk is om de privacy volledig te beschermen in tijden waarin de wereld een 

‘technovertrouwen’ (Broeders, Cuijpers & Prins, 2011, p.258) uitademt. Informatie-uitwisseling en het 

daaraan gekoppelde ontstaan van databanken hebben een zeer grote toekomst binnen het JBZ-beleid, 

en de onmisbare ontwikkeling van technologieën ter bescherming van persoonsgegevens gaat daarmee 

samen. (Ibid.) 

“Even if technology can never completely replace the human factor, technological progress 

can provide the necessary means to optimize (sic) mobility, security and privacy 

simultaneously.” (Ibid., p.258) 

De Future of Europe Group gaat er dus vanuit dat privacy en informatie-uitwisseling hand in hand 

gaan en dat men een balans moet vinden tussen beide aspecten. Dit was eveneens het uitgangspunt 
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tijdens de ontwikkeling van het huidige EU PNR-voorstel. Deze visie wordt evenwel tegengesproken 

door K. Bruin (KLM): 

“Wat ook mankeert is dat er helemaal geen contact is horizontaal binnen de Commissie. Zij 

die zich hiermee bezighouden in DG Home Affairs en de DG betreffende privacy, die twee 

praten niet met elkaar. Dat zijn twee heel gescheiden trajecten en dat bijt mekaar. Wat de ene 

een issue vindt, vindt de andere niet.” (persoonlijke communicatie, 19 december 2012) 

J. Siegl (EC, persoonlijke communicatie, 21 maart 2013) benadrukt daarentegen dat er wederzijdse 

contacten zijn op verschillende niveaus, van de vertegenwoordigers van de lidstaten tot de politiek. 

Aangezien het voorstel een zeer belangrijk document is binnen het veiligheidsbeleid en 

databescherming één van de meest controversiële discussies is, zijn zulke contacten onontbeerlijk. 

Siegl vindt dat men niet te veel mag focussen op de keuze tussen veiligheid of privacy. De Commissie 

heeft er alles aan gedaan om beide elementen op een gelijkwaardige manier aan bod te laten komen in 

de richtlijn. Men wilde in de eerste plaats een effectief PNR-systeem opzetten dat noodzakelijk is in de 

strijd tegen terrorisme en ernstige criminaliteit. Tegelijk moet de richtlijn echter strikte voorwaarden 

en hoge beschermingen voor de privacy inbouwen. Als het PNR-systeem niet effectief is vanuit het 

perspectief van de rechtshandhaving kan het ook niet proportioneel zijn vanuit een 

databeschermingsperspectief. In dat geval is immers het noodzakelijkheidscriterium niet ingewilligd. 

Een systeem moet dus zowel effectief zijn in het bestrijden van criminaliteit, als in het verzekeren van 

de hoge privacy eisen. 

“I think we [EC] always have both core objectives. Personally I think that both do not 

contradict each other. (…) What we are trying to do in many of our files is to underline that 

they can go hand in hand.” (Siegl - EC, persoonlijke communicatie, 21 maart 2013) 

De invoering van het Verdrag van Lissabon komt de gegevensbescherming eveneens ten goede. Vóór 

de inwerkingtreding van dit document verhuisden de persoonsgegevens tijdens de doorgifte van de ene 

pijler naar de andere. De PNR-gegevens worden immers verzameld door de private sector (eerste 

pijler) en dan overgeleverd aan de rechtshandhavingsautoriteiten (derde pijler). Deze overgang zorgde 

voor een verandering in de gegevensbescherming, ondanks dat de gegevens op zich hetzelfde blijven. 

(Kosta, Coudert & Dumortier, 2007) Het Verdrag maakt de pijlerstructuur echter ongedaan, waardoor 

de Europese instellingen voor een integrale en coherente bescherming van de gegevens kunnen 

zorgen. (Hailbronner, Papakonstantinou & Kau, 2008) Toch zijn er nog lidstaten die een grotere 

voorkeur geven aan het handhaven van de veiligheid en daarbij van mening zijn dat de 

gegevensbescherming moet wijken. Het Verenigd Koninkrijk is daar een voorbeeld van. In de eerste 

plaats vindt het VK dat de beperkingen in het voorstel te groot zijn. Zij willen het doel uitbreiden door 

de PNR ook in de strijd tegen illegale immigratie te gebruiken. Daarnaast zijn ze een absolute 

voorstander van het intra-Schengen aspect. Ze zouden zelfs interne vluchten binnen de lidstaten aan 
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het lijstje willen toevoegen. Ten slotte moet PNR volgens hen niet alleen gebruikt worden in de 

luchtvaart, maar ook in andere transportmogelijkheden. (Broeders, Cuijpers & Prins, 2011) Dit 

principe komt kort aan bod in 4.4. 

Ten slotte willen we hier aan toevoegen dat luchtvaartmaatschappijen de bescherming van 

passagiersgegevens zeer ernstig nemen (Bennet in Zurzik & Salter, 2005). K. Bruin (KLM) haalt 

daarbij aan dat men zich soms meer zorgen maakt over de overeenkomst met sommige derde landen, 

dan over de EU PNR-wetgeving. 

“Waar moet je je dan meer druk om maken, over alles wat de EU komt binnen vliegen of over 

alles wat straks Rusland in of over vliegt. (…) Als de Russen informatie willen van alles wat 

over hun grondgebied komt, net zoals de Amerikanen, dan betekent dat je daar veel meer 

informatie verstrekt waar je helemaal geen zicht of garantie op hebt.” (persoonlijke 

communicatie, 19 december 2012) 

1.5 Besluit 

Dit hoofdstuk schetste het ontstaan van het EU PNR-voorstel via een beschrijving van de ‘outer 

context’. Het maakte duidelijk dat een overzicht van de post-9/11 periode onvoldoende is om het 

antiterrorismebeleid van de Europese Unie te begrijpen. Na deze aanslagen introduceerde de VS de 

Aviation and Transportation Security Act. Met deze Act worden alle buitenlandse 

luchtvaartmaatschappijen die van of naar Amerika vliegen verplicht om hun passagiersgegevens door 

te geven. In 2004 werd een eerste VS-EU PNR-akkoord aangenomen en publiceerde Europa een 

richtlijn voor de inzameling van API-gegevens. De aanslagen van Madrid en Londen veroorzaakten 

vervolgens een schokgolf, waarop Europa verschillende keren opriep om gebruik te maken van 

passagiersgegevens. Als gevolg van het gefragmenteerd beleid na deze gebeurtenissen en de nadelen 

van API-data ontwikkelde de Unie in 2007 een eerste eigen PNR-wetgeving. Na het Verdrag van 

Lissabon publiceerde de EU een nieuw voorstel van richtlijn dat beperkt was tot het voorkomen, 

onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit. Aangezien dit voorstel 

enkel betrekking had op Europese vluchten van en naar derde landen, werd in 2012 opnieuw een 

document ingediend waardoor voortaan ook de controle van intra-Schengen vluchten mogelijk zou 

worden. Dit is het tot dusver meest recente voorstel van richtlijn en regelt een gedecentraliseerde 

uitwisseling van PNR-gegevens. Daarbij staan nationale Passenger Information Units in voor de 

verzameling, opslag en verwerking van de aangeleverde gegevens in samenwerking met de competent 

authorities. De gegevens worden 48 tot 24 uur voor het vertrek van de vlucht via een push-systeem 

naar de PIU gestuurd, waar de data tot vijf jaar na aanlevering bewaard worden. De databescherming 

is nog steeds een van de grootste discussies binnen het EU PNR-voorstel. Toch gaat de Unie ervan uit 
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dat privacy en informatie-uitwisseling hand in hand gaan, wat betekent dat het PNR-systeem zowel 

effectief moet zijn in het bestrijden van criminaliteit als in het verzekeren van de hoge privacy eisen. 
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2. Methodologie 

2.1 Inleiding 

Om na het theoretisch deel een koppeling te maken met de praktijk is een degelijk onderbouwde 

methodologie nodig. Dit hoofdstuk gaat achtereenvolgens uitvoerig in op de onderzoeksstrategie, de 

onderzoekstechniek en het gehanteerde instrument. De strategie (2.2) verklaart in de eerste plaats de 

keuze voor het gebruik van een casestudie. Ten tweede geeft de paragraaf over de onderzoekstechniek 

(2.3) meer uitleg bij het doel van interviews. Deze paragraaf motiveert ook de beslissingen omtrent de 

populatie, de steekproeftrekking en de onderzoekseenheden. Het verloop van de semigestructureerde 

interviews komt eveneens aan bod. Ten derde wordt de ontwikkeling van het onderzoeksinstrument 

toegelicht (2.4). De paragraaf verduidelijkt enerzijds het ontstaan van het instrument en anderzijds de 

validiteit en betrouwbaarheid. De structuur van dit instrument komt terug in de opbouw van het 

onderzoek en de conclusies van de verschillende hoofdstukken. Tot slot wordt de nadruk gelegd op de 

niet te verwaarlozen ethische aspecten van deze masterproef (2.5). 

2.2 Onderzoeksstrategie: de casestudie 

Uit een systematic review van Lum, Kennedy & Sherley (2006) blijkt dat er een aanzienlijk tekort is 

aan empirisch onderzoek naar initiatieven rond terrorismebestrijding. Slechts 0.6 procent van de 

studies
55

 over rechtshandhavingsacties tegen terrorisme, waartoe deze masterproef behoort, is 

gebaseerd op empirisch materiaal. Daaraan gekoppeld toont het onderzoek van van Dongen (2009) aan 

dat 87 procent van de bestudeerde onderzoeken rond terrorismebestrijding uit enkelvoudige 

casestudies bestaat. Dit in tegenstelling tot de meervoudige, vergelijkende variant. Deze masterproef 

zal desondanks toch voor de enkelvoudige methode kiezen, omwille van het beperkt geografisch 

kader. Vermits beleidsbeslissingen verschillende invloeden uitoefenen op een staat is het immers 

belangrijk om de gevolgen van het Europees PNR-voorstel specifiek voor België te onderzoeken. 

Bovendien staan de Verenigde Staten met 40 procent van het aantal publicaties aan de top van de 

bestudeerde regio’s (Ibid.). Het Verenigd Koninkrijk en de EU vervolledigen de top drie, maar het 

aantal publicaties hierover bedraagt slechts vijf en tien procent (Ibid.). Deze redenen tonen bijgevolg 

aan dat dit eindwerk wel degelijk een bijdrage kan leveren aan het onderzoeksgebied. 

Deze masterproef geeft door de combinatie van verschillende bronnen (literatuur, documenten en 

interviews) een gedetailleerd zicht op de afgebakende onderzoekseenheid in diens sociale omgeving 

(Braster, 2000). Ten eerste biedt literatuur zowel in de breedte als in de diepte een correct beeld van 
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het projectkader
56

 (Hart, 2001). De informatie uit handboeken en wetenschappelijke artikelen is in dit 

onderzoek complementair aan de empirische data. Het is bovendien een hulpmiddel om het onderzoek 

voldoende uit te werken op het vlak van ontwerp, optiek, operationalisering, uitvoering en inhoud. 

Vooral het eerste hoofdstuk van deze masterproef is gebouwd op de literatuurstudie, aangezien 

wetenschappelijke artikels en wetteksten de historische context en de inhoud van het voorstel 

verduidelijken. Niettemin speelt de literatuur ook een rol in de overige hoofdstukken. In hoofdstuk 3 

wordt, naast gesprekken met deskundigen, enerzijds een beroep gedaan op wetteksten voor het 

weergeven van de stand van zaken. Anderzijds tonen rapporten van betrokken instanties hun inbreng 

en mening omtrent de praktijk en het voorstel. Het vierde hoofdstuk gebruikt theoretische inzichten uit 

het veranderingsmanagement als leidraad voor het verloop van de interviews. De literatuur helpt 

eveneens bij het construeren van het empirisch aspect dat in dit hoofdstuk beschreven wordt. De 

gebruikte methoden, subjecten en meetinstrumenten in andere onderzoeken hielpen daarbij om de 

meest geschikte elementen voor dit onderzoek uit te kiezen (Burns, 2000). 

Ten tweede waren documenten, zoals wetteksten en verslagen van vergaderingen, bruikbaar om de 

evolutie en het ontstaan van bepaalde beslissingen te achterhalen. Het daardoor gevormde overzicht 

van de verschillende perspectieven bleek een degelijke voorbereiding op de interviews te zijn. Een 

nadeel is evenwel dat documenten zelden letterlijk weergeven welke discussies aan het eindresultaat 

vooraf gaan. Net daarom is het belangrijk om een beroep te doen op personen. (Decorte & Zaitch, 

2010) In deze masterproef zorgen informanten enerzijds voor kennis over het centrale thema en de 

situering in de onderzoeksetting. Ervaringsdeskundigen verstrekken anderzijds onmisbare informatie 

over het reilen en zeilen van een organisatie en de gebruiksprocessen omtrent PNR. Een van de 

voordelen van personen is dat een onderzoeker er zich rechtstreeks toe kan wenden voor een gesprek, 

wat een grote diversiteit aan informatie oplevert op een relatief korte tijd. Over de eigenlijke 

onderzoekspopulatie, de steekproeftrekking en het interview zelf wordt meer uitleg gegeven vanaf 

paragraaf 2.3. Gezien de geringe tijd beperkte deze masterproef zich tot de vermelde databronnen, 

hoewel ook een participerende observatie mogelijk zou geweest zijn. 

Vermits deze masterproef een specifieke case wil begrijpen, gaat het om een intrinsieke gevalsstudie 

(Stake in Denzin & Lincoln, 2003). Daarbij is het niet de bedoeling om bij te dragen aan de 

beschrijving van een algemeen probleem, noch om de resultaten te veralgemenen naar andere cases 

(Berg, 2004). De verkennende gevalsstudie wil eerder dingen ontdekken dan bestaande feiten te 

bevestigen, waardoor het een basis is voor verder onderzoek (Scholz & Tietje, 2002). Voor de 

situationele analyse is het verder van belang om het standpunt van verschillende betrokkenen te horen 

(Burns, 2000). Een studie van Holsapple & Sena (2005) toont namelijk aan dat inspraak van het 

gedecentraliseerd niveau bij de totstandkoming van beslissingen correleert met een grotere 
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tevredenheid over de uitkomst van het besluitvormingsproces. Zij voegen hieraan toe dat deelname 

aan de besluitvorming ook samenhangt met de mogelijkheid om probleemoplossend te handelen. 

Mahoney & Watson (1993) verklaren bovendien dat directe participatie van de betrokkenen op het 

terrein de prestaties van een organisatie in haar geheel zou verhogen. Directe participatie zou het 

meest beloftevol zijn voor organisaties die zich in een dynamische en continu evoluerende omgeving 

bevinden. Deze masterproef gaat daarom gesprekken aan met verantwoordelijken van zowel 

luchtvaartmaatschappijen, instanties van de Europese Unie, als politie- en douanediensten op Brussels 

Airport. Het geheel van al deze mening geeft zo een diepgaand zicht op het centrale thema. 

2.3 Onderzoekstechniek 

2.3.1 Kwalitatief onderzoek: het interview 

De bronnen uit de vorige paragraaf zullen hun informatie echter niet vanzelf prijsgeven. Daarom moet, 

naast een strategie, ook een specifieke onderzoekstechniek gehanteerd worden. De eerder vermelde 

casestudie is een basisvorm van onderzoek, waarbij zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden 

gebruikt kunnen worden (Decorte & Zaitch, 2010). Deze studie zal een kwalitatieve benadering 

aanwenden om de volgende redenen. 

In de eerste plaats sturen de centrale onderzoeksvragen aan op een kwalitatief onderzoek, aangezien 

het vooral gaat om hoe- en wat-vragen. Het verkennend karakter van dit onderzoek is een tweede 

reden. Er bestaan immers geen algemene theorieën of kant-en-klare variabelen over het gebruik van 

PNR. Daarom zijn gesprekken met deskundigen een onmisbaar gegeven in dit onderzoek. De 

deskundigen geven bovendien een gedetailleerd zicht op de problematiek rond het EU PNR-voorstel. 

Een beschrijving van de bredere context is namelijk allesbehalve voldoende. Ten vierde is het 

essentieel om individuen in hun natuurlijke setting te bestuderen om hun mening ten volle te 

begrijpen. Zo komen subtiele dingen aan het licht die meer gestandaardiseerde methodes over het 

hoofd zouden zien. Deze reden hangt samen met de mogelijkheid om als onderzoeker het verhaal van 

de respondent te vertellen, in plaats van deze persoon te beoordelen als een expert (Creswell, 1998). 

Het is uiteindelijk een verantwoordelijkheid en een kunst om de beweegredenen van de respondent te 

begrijpen vanuit zijn oogpunt (Burns, 2000). 

Wegens de arbeidsintensieve en holistische benadering van dit onderzoek werd vervolgens gekozen 

voor kwalitatieve interviews. Deze techniek maakt het enerzijds mogelijk om een compleet beeld te 

schetsen van een veranderingsproces dat al enkele jaren aan de gang is (Crow & Semmens, 2008). 

Anderzijds levert het een uniek beeld van de praktijk op, omdat ieder gesprek uitging van het 

perspectief van de respondent
57

. De interviews maakten het bovendien mogelijk om op een zeer korte 
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tijd een grote hoeveelheid informatie te verzamelen. Naast de voordelen heeft het interview echter ook 

enkele nadelen. Een onderzoeker moet volledig vertrouwen op de medewerking van zijn respondenten, 

aangezien zij de zo goed als enige bron van informatie zijn (Marshall & Rossman, 1995). 

Niettegenstaande de grote meerwaarde van gesprekken met betrokkenen, bleef het interessant om het 

interview met andere methoden te combineren. Op die manier kon de verzamelde kennis bevestigd of 

ontkracht worden en blijft de objectiviteit bewaard (Burns, 2000). 

2.3.2 Onderzoekspopulatie, steekproeftrekking en onderzoekseenheden 

De interviews werden gehouden bij experts en ervaringsdeskundigen die behoren tot verschillende 

instanties die in dit onderzoek aan bod komen
58

. Deze personen zijn goed op de hoogte van het reilen 

en zeilen binnen hun organisatie en werden geselecteerd naargelang hun kennis over het EU PNR-

voorstel of de praktijk rond PNR. Deskundigen kunnen als geen ander waardevolle informatie geven 

over het beleid, de historiek, en de toekomstplannen van hun instantie en diens verstandhouding met 

andere instanties. Zo biedt dit onderzoek een waardevol zicht op de organisatie van binnenuit. Toch is 

het ook opletten, aangezien deskundigen vaak moeilijk bereikbaar en toegankelijk zijn. Ik polste 

tijdens de praktische voorbereiding van het empirisch deel dan ook bij een lid van CGI voor correcte 

contactgegevens. (Marshall & Rossman, 1995) 

Over de wijze van steekproeftrekking kunnen we redelijk kort zijn. Aangezien dit onderzoek de 

implementatie van het EU PNR-voorstel in België bestudeert, gaat het om een ‘single case-onderzoek’ 

zonder enige steekproeftrekking. Voor het selecteren van de respondenten daarentegen werd een 

doelgerichte steekproef toegepast. Dergelijke steekproef selecteert de personen volgens een aantal 

criteria waarin de onderzoeker geïnteresseerd is. (Silverman, 2000) In dit geval gaat het om mensen 

die werken rond/met PNR-gegevens en, indien mogelijk, op de hoogte zijn van het Europese PNR-

voorstel. Eerst werden gesprekken met vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappijen gevoerd, 

waarna deskundigen van de politiediensten op Brussels Airport aan bod kwamen. Zij bezorgden me op 

hun beurt een contact bij de douane. De sneeuwbalmethode zorgt dus voor het achterhalen van de 

identiteit van mogelijke betrokkenen, omdat het in eerste instantie moeilijk is om te weten bij welke 

personen je rechtstreeks terecht kan voor relevante informatie. (Decorte & Zaitch, 2010) Hoewel dit 

onderzoek op vrij korte termijn verwezenlijkt werd, tracht het op deze manier toch een voldoende 

breed overzicht van de actuele problematiek weer te geven. 
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2.3.3 Onderzoeksprotocol: semigestructureerd interview 

Nadat bepaald werd welke informatie verzameld moest worden, hoe dit zou gebeuren en bij wie, restte 

nog de eigenlijke uitvoering van het empirisch luik. De respondenten werden allen schriftelijk 

gecontacteerd via e-mail. Deze mail bevatte een contactbrief met de belangrijkste informatie over het 

onderzoeksopzet
59

. Daarna werd, eventueel telefonisch, een concrete datum overeengekomen waarop 

het gesprek zou plaatsvinden. 

Casestudieonderzoek maakt meestal gebruik van semigestructureerde interviews, wat bijgevolg ook 

het geval was in dit onderzoek (Burns, 2000). Om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en de 

respondent voldoende vrijheid te geven, werd het aantal gesloten vragen in de vragenlijst tot een 

minimum herleid (Noaks & Wincup, 2004). Hoe opener de structuur van de vragenlijst, hoe meer de 

respondent immers geneigd is om zijn eigen standpunten toe te lichten (Flick, 2003). De structuur van 

deze lijst
60

 is grotendeels bepaald door de voorafgaande literatuurstudie en werd na ieder interview 

aangepast en geoptimaliseerd. Deze aanpassing gebeurt enerzijds na feedback van de geïnterviewde en 

anderzijds na een eigen evaluatie van het gesprek. Het gebruik van een topiclijst bewijst ook zijn nut 

bij de latere analyse van de data, omdat hij gebruikt wordt voor het ordenen van de informatie (Ibid.). 

Deze analyse gebeurde hoofdzakelijk handmatig, omdat het aantal interviews beperkt bleef. Na het 

verwerken van de data tot een voorlopige tekst, werd deze tekst aan de respondenten bezorgd. Via hun 

feedback konden verkeerd geïnterpreteerde gegevens alsnog gecorrigeerd worden. Deze ‘member 

check’ is een speciale vorm van triangulatie die de interne validiteit ten goede komt (Stake, 1995). 

2.4 Onderzoeksinstrument 

2.4.1 Integratie van twee modellen 

Het structurerend kader van dit onderzoek wordt hoofdzakelijk gevormd door het ‘model van 

organisatieverandering’ van Pettigrew & Whipp (1991). De bruikbaarheid van dit kader blijkt uit 

eerdere onderzoeken die zich hierop baseerden (Stetler et al., 2007; Stroobants & Bouckaert, 2010; 

Steen, 2001; Hondeghem & Depré, 2006). Het analysekader bestaat uit drie dimensies die eigen zijn 

aan veranderingen in een organisatie: inhoud, context en proces. De dimensies worden hierna kort 

besproken naar analogie met een casestudie van Parys, Pelgrims & Hondeghem (2005). 

Eerst beschrijft de inhoud logischerwijze de maatregelen die na de verandering zullen doorgevoerd 

worden. De verandering betreft in dit onderzoek de goedkeuring van het EU PNR-voorstel en wordt 

opgesplitst in drie grote aspecten. Het eerste aspect gaat over de soorten verandering. Enerzijds blijkt 

uit de documentanalyse welke veranderingen de EU vooropstelt, terwijl interviews anderzijds aan het 
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licht brengen welke veranderingen België specifiek moet doorvoeren om aan deze eisen te voldoen. 

Het bestuderen van de beleidsinhoud is absoluut noodzakelijk vooraleer onderzoek te doen naar de 

uitvoering en de effecten van het beleid (Steen, 2001). Naast de structuur van de veranderingen 

kunnen ook verschuivingen in de cultuur optreden, wat misschien zal blijken uit de interviews. Het 

doel van de veranderingen is het tweede aspect en focust op de veranderingen an sich. Het Europees 

voorstel van richtlijn vertelt ons iets meer over het eigenlijke doel en de eenheden voor wie de 

veranderingen bedoeld zijn. Dit overkoepelt gelijktijdig het derde aspect dat nagaat welke doelgroepen 

betrokken worden bij de verandering. 

De context gaat vervolgens dieper in op de omgeving van de verandering. Na een bespreking van de 

aanleiding, beschrijft dit onderzoek de ‘outer context’. Deze houdt rekening met de historische, 

sociale, economische, culturele en politieke aspecten tijdens het veranderingsproces. De verschillende 

invalshoeken en onderhandelingen op het niveau boven de organisatie horen hier eveneens bij (Steen, 

2001). Al deze aspecten kwamen aan bod in de literatuurstudie. De ‘inner context’ daarentegen schetst 

ervaringen van de organisatie uit het verleden. Het bestuderen van de cultuur en structuur van een 

organisatie kan boeiende informatie geven over de mogelijkheid om veranderingen binnen de 

organisatie door te voeren. Daarom is het ook interessant om beter te begrijpen hoe de implementatie 

van de PNR-richtlijn wordt ontvangen of zou verlopen in de organisatie. Dergelijke feiten kunnen 

afhankelijk zijn van de inbedding van een dienst binnen de organisatie en haar relatie ten opzichte van 

andere diensten. Dit aspect komt heel kort aan bod bij de bespreking van het gebruik van PNR-data 

door de verschillende actoren. Zo kan een mogelijke invloed van deze aspecten in het achterhoofd 

gehouden worden bij de bespreking van de al dan niet aanwezige knelpunten. 

Het proces schetst uiteindelijk de verschillende stappen die het veranderingsproces doorloopt. Gezien 

het huidige voorstel zich nog in de besluitvormings- of beslissingsfase bevindt, wordt enkel deze fase 

besproken. Hier trachten de betrokken partijen onder meer tot een akkoord te komen over de inhoud 

van de veranderingen, de capaciteit, middelen en strategieën (Stroobants & Bouckaert, 2010). Daarom 

worden verschillende facetten van deze procedure besproken, waaronder de actoren en hun 

betrokkenheid, de communicatie omtrent de verandering, de vereiste middelen en de weerstand. Wat 

de actoren betreft, wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen politieke, ambtelijke en externe 

actoren
61

 (Ibid.). Kwalitatief onderzoek heeft daarbij als meerwaarde dat de wisselwerking tussen de 

verschillende actoren tijdens de interviews aan bod kan komen. Bij de analyse van het 

veranderingsproces is het immers van belang om te weten wie de belangrijkste actoren zijn en wat hun 

rol is binnen dit proces (Steen, 2001). 
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Het voordeel van dit model is volgens Steen (Ibid.) dat het ondanks zijn eenvoudige vorm een 

holistische invulling aan het onderzoek geeft. De integratie en wederzijdse beïnvloeding van zowel de 

inhoud, de context als het proces zorgt ervoor dat we een zicht krijgen op: 

1) de veranderingen ten gevolge van het beleid (‘inhoud’); 

2) het verloop van het veranderingsproces (‘proces’) en; 

3) de beïnvloeding van het proces door bepaalde factoren (‘context’). 

Het model van Pettigrew & Whipp kijkt dus zowel naar het micro-, meso- als macroniveau. Niettemin 

zal deze masterproef zich vooral focussen op het mesoniveau, aangezien het proces van implementatie 

op het niveau van de organisatie
62

 onderzocht wordt. 

Ten slotte halen we nog even aan dat het model van Pettigrew & Whipp enige overlap vertoont met 

het framework van Nelen, Leeuw & Boogaerts (2010). Dit kader ter evaluatie van antiterrorismebeleid 

bestaat uit drie delen. Een ervan is ‘de voorbereiding en start van de evaluatie’ en gaat op zoek naar de 

grondslag van de beleidsmaatregel. Daarnaast is het deel ‘operationele logica’ evenzeer relevant voor 

deze masterproef. Volgens dit deel moeten bepaalde aspecten die samenhangen met de organisatie 

onder de loep genomen worden. Het gaat dan om: 

- de verwachtingen van de betrokkenen tegenover de verandering en hun bereidheid om van 

deze verandering gebruik te maken; 

- de noodzakelijke stappen die de organisatie voorafgaand aan de verandering moet zetten; 

- afspraken met partners en; 

- een opvolging van de vooruitgang. 

De procedurele en organisatorische aspecten van deze lijst kunnen vervolgens ingepast worden in het 

model van Parys, Pelgrims & Hondeghem. De uitkomst van deze integratie wordt schematisch 

weergegeven in bijlage 4. 

2.4.2 Validiteit en betrouwbaarheid 

Net als bij alle onderzoeksmethoden moet de casestudie gecontroleerd worden op haar validiteit en 

betrouwbaarheid. De interne validiteit, die naar de geloofwaardigheid van de resultaten uit het 

empirisch onderzoek verwijst, valt moeilijk te bewijzen omdat de studie een weergave is van de 

betekenisgevingen van de respondent (Burns, 2000). Deze masterproef tracht hieraan enerzijds 

tegemoet te komen door de kennis uit documenten te combineren met interviews, ook datatriangulatie 

genoemd. Anderzijds wordt de techniek van ‘member validation’ of ‘member check’ toegepast
63

 

(Decorte & Zaitch, 2010). 

Externe validiteit beschrijft vervolgens de mate waarin de onderzoeksresultaten ‘overdraagbaar’ zijn 

naar andere cases (Decorte & Zaitch, 2010). Dit valt echter moeilijk te controleren door de 
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onderzoeker. De studie kan deze validiteit enkel nastreven door een grondige beschrijving van het 

onderzoek te geven. De lezer bepaalt dan op basis daarvan of delen uit de studie bruikbaar zijn in 

andere contexten of voor andere problematieken. (Burns, 2000) 

Tenslotte wordt gekeken naar de betrouwbaarheid, die nagaat of andere onderzoekers dezelfde 

resultaten zouden bekomen bij een nieuw onderzoek op basis van de data (interne betrouwbaarheid) of 

de methode (externe betrouwbaarheid) van deze masterproef (Gibbert, Ruigrok & Wicki, 2008). Om 

aan beide vormen te voldoen, maakt deze masterproef gebruik van een ‘auditspoor’ en ‘peer 

debriefing’. Het auditspoor beschrijft uitvoerig alle stappen die tijdens het onderzoek gezet werden, 

terwijl de peer debriefing verwijst naar feedback van de promotor (Decorte & Zaitch, 2010). 

2.5 Ethische aspecten 

Tijdens het uitvoeren van het empirisch onderzoek moet er tot slot op toegezien worden dat iedere stap 

ethisch verantwoord is. Het ‘informed consent’ formulier is daarbij een belangrijke factor
64

. Dit 

formulier brengt de deelnemers volledig op de hoogte van de inhoud, het doel en het verloop van het 

onderzoek. Zo zijn de respondenten zich volledig bewust van hun keuze om deel te nemen. (Noaks & 

Wincup, 2004) Het informed consent vermeldt bovendien hoe de verkregen data naar behoren gebruikt 

zullen worden (Bachman & Schutt, 2008). De respondenten werd dan ook gevraagd of ze akkoord 

gaan met de opname van het gesprek voor het verzamelen van deze gegevens. Zo kan tijdens ieder 

gesprek volop gefocust worden op de interactie met de respondent (Burns, 2000). 

Achteraf houdt de dataverwerking eveneens rekening met ethiek. Na afloop van het gesprek beslisten 

de respondenten of de finale tekst al dan niet geanonimiseerd werd. In deze masterproef stond iedere 

respondent toe om de gebruikte de citaten te voorzien van zijn of haar functie en identiteit. Indien zij 

hier geen toestemming toe gaven, zou hen gehele vertrouwelijkheid gegarandeerd worden. Dit komt 

erop neer dat enkel de onderzoeker de identiteit van de respondent kent (Decorte & Zaitch, 2010). De 

reden waarom deze masterproef de identiteit van de respondenten niet verborgen wil houden, is de 

waarde van de informatie. Wanneer de tekst verwijst naar de inzichten van bepaalde experts, kan de 

informatie naar waarde geschat worden. Dit is bijna onmogelijk als hun identiteit ongekend is. Na de 

voltooiing van het onderzoek werd evenwel een vorm van confidentialiteit geboden door alle 

geluidsbestanden te vernietigen.  
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2.6 Besluit 

Deze masterproef maakt gebruik van de casestudiemethode nadat onderzoek aantoonde dat er een 

aanzienlijk tekort is aan empirische studies naar initiatieven rond terrorismebestrijding. Dit eindwerk 

richt zich specifiek op de Belgische situatie, waardoor het om een enkelvoudige casestudie gaat. 

Bovendien hebben we hier te maken met een intrinsieke gevalsstudie, die specifieke zaken omtrent het 

gebruik van PNR-gegevens in België wil achterhalen. Om een gedetailleerd zicht te krijgen op de 

afgebakende onderzoekseenheid, baseert deze masterproef zich op verschillende bronnen. Literatuur, 

documenten en interviews waren allen onmisbaar om een gedetailleerd zicht te krijgen op de 

problematiek rond het EU PNR-voorstel. De respondenten werden geselecteerd via een combinatie 

van de doelgerichte steekproef en de sneeuwbalmethode. De interviews verliepen allen op een 

semigestructureerde manier, zodat de respondenten de nodige vrijheid kregen om hun antwoord toe te 

lichten. De vragenlijst werd gevormd door een integratie van twee modellen: het ‘model van 

organisatieverandering’ van Pettigrew & Whipp en het ‘kader ter evaluatie van antiterrorismebeleid’ 

van Nelen, Leeuw & Boogaerts. Het onderzoeksinstrument dat hieruit voortkomt bespreekt zowel de 

context, de inhoud, als het proces van de implementatie van de EU PNR-richtlijn. Ter afsluiting moet 

eveneens rekening gehouden worden met de ethische aspecten van het onderzoek. Deze masterproef 

komt hieraan vooral tegemoet door gebruik te maken van een ‘informed consent’ formulier, waarbij 

duidelijke afspraken worden gemaakt tussen de onderzoeker en de respondenten.  
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3. Stand van zaken omtrent PNR in België 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk vormt het eerste deel van de kwalitatieve studie en gaat hoofdzakelijk na in welke mate 

de inhoud van het voorstel tegemoet komt aan de noden van het werkveld in België. Vooraleer deze 

vergelijking te maken, is eerst een stand van zaken nodig. Daarom begint paragraaf 3.2 met een 

overzicht van het actuele wettelijk kader in België. Daarna wordt het huidige gebruik van PNR-

gegevens geschetst in paragraaf 3.3, waarbij zowel de gehanteerde methoden als de actoren aan bod 

komen. Uiteindelijk bespreekt paragraaf 3.4 de moeilijkheden die de betrokken diensten ondervinden 

bij het gebruik van de data. Uit deze opsomming volgen de noden van de verschillende actoren, die 

dan getoetst worden aan de inhoud van het voorstel van richtlijn. Dit hoofdstuk komt bijgevolg 

tegemoet aan het onderzoeksinstrument door een invulling te geven aan de ‘inner context’
65

. 

3.2 Bestaande regelgeving 

Momenteel is het Belgisch wettelijk kader voor het gebruik van passagiersgegevens in het kader van 

de rechtshandhaving vrij beperkt. Dit is natuurlijk niet onlogisch gezien de evolutie van de Europese 

situatie, die in het eerste hoofdstuk van dit onderzoek geschetst wordt. In 2004 keurden de Belgische 

wetgevers de Europese API-richtlijn goed en zetten deze om in nationale wetgeving. Een Koninklijk 

Besluit
66

, twee jaar later uitgevaardigd door de ministers van Binnenlandse Zaken en Mobiliteit, regelt 

vervolgens de Belgische tenuitvoerlegging van deze Europese maatregel in het kader van de illegale 

immigratie. Ondanks de bestaande wetgeving maakt ons land echter nog geen gebruik van de 

geautomatiseerde API-uitwisseling. De bestuurlijke politiediensten mogen zich voor het opvragen van 

gegevens bij de luchtvaartmaatschappij wel baseren op dit besluit, aangezien de grenscontrole onder 

hun bevoegdheid valt. De gerechtelijke politiediensten daarentegen mogen voor het opvragen van 

passagierslijsten niet uitgaan van deze rechtsbasis. Hier valt direct een onderscheid op tussen eerste- 

en tweedelijnszorg, ook wel gespecialiseerde zorg genoemd. Wanneer uit de grenscontrole iets naar 

voor zou komen dat wijst op mensenhandel of mensensmokkel, wordt de gerechtelijke zuil hier wel 

van op de hoogte gebracht door haar bestuurlijke collega’s. Dan is de fase van de eerste lijn, en dus het 

gebruik van de API en PNR, al voorbij en steunen de gerechtelijke diensten op de Col 2/2002
67

. Dit 

document bepaalt immers wat tot de eerste en tweede lijn behoort. 

“Het huidige wettelijk kader in België naar PNR toe, puur PNR, is dat er geen specifiek

 wettelijk kader bestaat.” (Veyt - LPA, persoonlijke communicatie, 30 januari 2013) 
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 Zie bijlage 4 
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 KB (11 december 2006) betreffende de verplichting voor luchtvervoerders om passagiersgegevens door te 

geven, BS 22 december 2006, 2006/14282. 
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 Omzendbrief nr. COL 2/2002 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep. 
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Zoals bovenstaand citaat aangeeft, beschikt België in tegenstelling tot de bestaande regelgeving voor 

het verzamelen van API-gegevens nog niet over een eigen PNR-wetgeving. Wanneer de 

politiediensten in een onderzoek PNR-gegevens nodig hebben, baseren zij zich op de regels van de 

klassieke strafvorderingsprocedure. Bij een reactief onderzoek
68

 is dan een verzoekschrift van een 

magistraat vereist. In het geval van de proactieve onderzoeksdaad
69

 volgt de federale politie artikel 

28bis, §2 van het wetboek van strafvordering. De federale politie kan zich ook baseren op de regels 

van proactieve recherche om de databanken van de luchtvaartmaatschappijen te raadplegen en de 

gegevens te gebruiken voor haar profiling. Wat beide technieken inhouden en hoe het gebruik van de 

PNR-gegevens precies in zijn werk gaat, wordt verder verduidelijkt in de volgende paragraaf. 

Het gebrek aan een algemene wettelijke regeling zorgt ervoor dat de politiediensten op een niet-

systematische wijze samenwerken met de luchtvaartmaatschappijen. Zij moeten daardoor steeds op de 

goodwill van de maatschappijen rekenen. Hiermee hebben we al een van de knelpunten aangehaald die 

besproken worden in 3.4. 

3.3 Gebruik van PNR 

3.3.1 Methoden 

De politiediensten maken, zoals eerder aangehaald, op verschillende manieren gebruik van PNR-data. 

De in 1.4.4 vermelde gebruiksmogelijkheden van de PIU
70

 worden opgesplitst in drie grotere 

categorieën: in real time, reactief en proactief. We beginnen met de meest eenvoudige optie: het 

reactief gebruik. In dit geval worden de passagiersgegevens opgevraagd in het kader van een concreet 

dossier, nadat een bepaald misdrijf is gepleegd (PowerPoint ‘Europadagen’ Directie voor 

Internationale Politiesamenwerking CG/CGI, 2012, intern document). Het opvragen van deze 

gegevens gebeurt steeds via de gewone strafrechtsprocedure op vordering van een magistraat. De 

politiediensten vragen dan op bevel van een kantschrift de PNR-gegevens op en analyseren deze. Die 

analyse kan leiden tot het vatten van de dader en het oplossen van het misdrijf. Na de implementatie 

van het Europees voorstel van richtlijn zal de PIU hierin een belangrijke rol spelen, aangezien dit 

orgaan de relevante PNR-gegevens en de analyse ervan zal doorgeven aan de bevoegde autoriteiten. 

De tweede mogelijkheid komt voor bij de proactieve onderzoeken. Het gaat hier over de zogenaamde 

trendanalyses, waarbij uit de geanalyseerde data een aantal criteria ontstaan die gebruikt worden voor 

het screenen van passagiers (unknown-unknown) (Verslag ‘Operationele informatiestromen’ Comité 
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 Het reactief onderzoek wordt pas ingesteld nadat een misdrijf aan het licht kwam. (Van den Wyngaert, 2011) 
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 Proactieve recherche wordt zowel gebruikt in het kader van feiten die al gepleegd zijn en feiten die nog niet 

gepleegd zijn. Politiediensten proberen tijdens het  proactief onderzoek gegevens en inlichtingen te verzamelen 
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70

 Known-unknown, known-known en unknown-unknown. 



Pagina | 39  

   

P, 2012). De politiediensten dienen dan op voorhand een aanvraag in bij een magistraat, waarbij ze 

duidelijk aangeven welke databanken ze willen raadplegen. De reden hiervoor is dat de databank van 

een luchtvaartmaatschappij puur commerciële doeleinden heeft, waardoor deze niet aangemeld is bij 

de privacy commissie voor politionele doeleinden. Vervolgens geeft de magistraat zijn schriftelijke 

goedkeuring en zal hij heel duidelijk het kader bepalen waarin het proactief onderzoek gevoerd mag 

worden. Bij het proactief doorzoeken van de passagiersgegevens is het uitermate belangrijk dat de 

politie binnen de richtlijnen van het parket blijft. Aan deze instantie moet men bovendien verplicht 

driemaandelijks rapporteren. Op Brussels Airport focussen de politiediensten voornamelijk op Afrika, 

de Caraïben en alle vluchten die onrechtstreeks uit Zuid- en Midden-Amerika komen. 

De onderzoeken in real time zijn een derde en laatste optie. Dit zijn de eerder beschreven ‘known-

known’ en ‘known-unknown’ controles, waarbij passagiersgegevens gekruist worden met relevante 

databanken en vooraf opgestelde risicoprofielen (PowerPoint ‘Europadagen’ Federale Politie, 2012). 

Tot deze categorie wordt ook het zogenoemde ‘targeting’ gerekend. Hierbij focussen de 

politiediensten zich reeds op voorhand op een bepaalde persoon, maar kunnen hem of haar nog niets 

ten laste leggen. De onderzoekende politiedienst kan dan bijvoorbeeld aan FGP/OA Airport vragen om 

de reisbewegingen van de persoon te monitoren en indien mogelijk het reisdossier op te vragen. Als de 

passagier er na een analyse van de PNR van verdacht wordt een misdrijf te plegen of op het punt staat 

om er een te plegen, kunnen de onderzoekers hem volgen of aanhouden na aankomst of voor vertrek 

van de vlucht (Verslag ‘Operationele informatiestromen’ Comité P, 2012). Uit die gegevens kunnen 

ook een aantal parameters voortkomen waarop de politie nieuwe vraagstellingen kan doen ten aanzien 

van de luchtvaartmaatschappij, onder meer in verband met medereizigers. Men kan bijvoorbeeld op 

basis van een e-mailadres nagaan welke andere boekingen met dat adres gedaan zijn en op die manier 

een organisatie in beeld brengen. Targeting is dus een methode om aan beeldvorming te doen. 

3.3.2 Actoren 

Politie 

Op Brussels Airport komen twee politiediensten in aanmerking voor het gebruik van 

passagiersgegevens: de luchtvaartpolitie (LPA Brunat) en de onderzoeksafdeling van de federale 

gerechtelijke politie op de nationale luchthaven (FGP/ OA Airport). 

LPA Brunat verzorgt de grenscontrole van passagiers op het moment dat ze binnenkomen in het land. 

Concreet betekent dit dat alle paspoorten aan de grensposten worden gecontroleerd en wordt nagegaan 

of personen voorkomen in het SIS
71

 of ANG
72

. Daarnaast kunnen de reismotieven nagekeken worden 
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 Het Schengen Informatie Systeem werd ontwikkeld in het kader van de grens- en douanecontrole. Autoriteiten 

van de verschillende lidstaten kunnen elkaar hierdoor op de hoogte brengen van gezochte personen en goederen. 

(Carrera, 2005) 
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en kan men checken of de passagier voldoende bestaansmiddelen heeft om in de Schengenzone binnen 

te komen. LPA Brunat is de politiedienst die in feite het dichtst bij het alledaagse leven van de 

luchthaven zit. Als bestuurlijke zuil vertoeven ze elke dag in de omgeving van de luchthaven en 

hebben ze veel contacten. LPA krijgen regelmatig vragen van lokale en federale diensten naar de 

aankomst of het vertrek van een persoon en diens bestemming. In dat geval is het bevoegd om een 

beperkt aantal gegevensbanken te raadplegen, waaronder het grenscontrolesysteem en de ‘terminal 

operations’. Deze laatste databank geeft de historiek van de vluchtgegevens, dus de API-gegevens, 

weer. Zoals eerder gezegd maakt LPA echter nog geen gebruik van de automatische doorgifte van 

API-gegevens, noch van PNR-gegevens (Europese Commissie, 2010a). 

“Waar staan we [LPA] daar momenteel in België mee? Eigenlijk volledig in de 

kinderschoenen. Buiten hetgeen de collega’s [FGP] hier doen, is er eigenlijk totaal geen 

ervaring mee.” (Veyt - LPA, persoonlijke communicatie, 30 januari 2013) 

Dit citaat geeft aan dat enkel de FGP/OA Airport momenteel PNR-gegevens gebruikt, en dit in het 

kader van reactieve en proactieve onderzoeken. Momenteel worden de PNR-data dus niet automatisch 

aangeleverd. Het is eigenlijk een pull-systeem, terwijl het voorstel van richtlijn een push-systeem 

voorschrijft. Eén van hun profilers gaat dan op het terrein en vraagt de check-in lijst aan de 

luchtvaartmaatschappij. Daarop krijgen de onderzoekers de passagiersgegevens in hun ruwe vorm en 

stellen op basis hiervan een manuele profiling op. Aangezien de check-in lijst onder andere aantoont 

welke persoon ingecheckt heeft, waar die dat deed en bij welke agent, kunnen de onderzoekers 

vervolgens een aantal selecties maken. Dat proces gaat gepaard met enig fingerspitzengefühl. De FGP 

hanteert de PNR-data vooral in het kader van twee grote fenomenen: drugs en 

mensenhandel/mensensmokkel. H. Veyt (LPA) gaf daarbij volgend voorbeeld: 

“Als je hier op de luchthaven werkt rond bolletjesslikkers uit de Dominicaanse Republiek. 

Eigenlijk kijken die [FGP] naar een aantal criteria met het gezond gevoel van een politieman 

en zeggen: meestal zal het een man of vrouw zijn tussen de 25 en 30 jaar die meestal op de 

laatste momenten een vlucht heeft genomen, one-way ticket, cash betaald en geboekt via een 

bepaald reisagentschap. Zij hanteren dus een aantal criteria die maken dat ze kunnen zeggen: 

dat ziet er niet koosjer uit, die zal waarschijnlijk wel betrokken zijn bij een drugstrafiek.” 

(persoonlijke communicatie, 30 januari 2013) 

Door het vergelijken van de opgevraagde data met de beschikbare gegevens in de politionele 

databanken kan de FGP sturing geven aan de mensen op het terrein. Dat is de voornaamste bedoeling 

van het gebruik van PNR en kadert in het informatie gestuurd werken (Verslag ‘Operationele 

informatiestromen’ Comité P, 2012). Voordien gingen de medewerkers van de FGP immers op het 

terrein om controles uit te voeren. Toen wist iedereen welk vluchtnummer een risico vormde en haalde 

men de risicopersonen eruit aan de hand van het bagagelabel. Aangezien dit geen sluitende methode 
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was, is de FGP gestopt met de toepassing ervan. Op dit moment werken een twaalftal mensen om de 

informatie aan te leveren aan de zes tot zeven personen op het terrein, zodat die heel gericht kunnen 

werken. Deze overstap van eerstelijnspolitie naar een ‘intelligence led police’ lijkt haar vruchten af te 

werpen: 

“Resultaat geeft dat wel. Ik denk dat we [FGP] nu evenveel aanhoudingen doen dan dat we 

vroeger permanent op het terrein waren. Eigenlijk beter. En de beschikbare tijd die vrij 

gekomen is, kan je steken in het onderzoek naar een organisatie, wat ook niet onbelangrijk is. 

Voor ons dus veel beter.” (Houbrechts - FGP, persoonlijke communicatie, 21 februari 2013) 

Zoals de passagiersgegevens nu aangeleverd worden, is het analyseren ervan echter expertisewerk 

vermits de lijsten vooral uit codes bestaan. Als men bijvoorbeeld een reactieve vraag krijgt vanuit de 

magistratuur moeten de medewerkers van de FGP een PV opstellen. Het originele reisdossier is 

immers zo gecodeerd dat de verzoekende magistraat er zelf geen informatie kan uithalen. Daarom 

stellen de rechercheurs een PV op met de analyse van het reisdossier en de eventuele link met andere 

reisdossiers. Hier komen we terug op de eerder vermelde ‘intelligence’ werking. Het is namelijk 

belangrijk dat de rechercheurs zich niet beperken tot het strikte reisdossier, maar dat ze ook open staan 

voor wat zich errond afspeelt. 

LPA/Brunat en FGP/OA Airport geven beiden aan dat ze elkaars behoeften in de loop der jaren goed 

leerden aanvullen. Ondanks het gebrek aan transparantie in het verleden, verloopt de operationele 

samenwerking momenteel zeer vlot. (Verslag ‘Operationele informatiestromen’ Comité P, 2012) 

Daarenboven werden na het kritisch rapport van het Comité P (Ibid.) reeds enkele initiatieven 

genomen voor een betere informatiedoorstroming tussen de verschillende LPA-secties op de 

luchthavens. Deze twee voorbeelden tonen aan dat de federale diensten hun verantwoordelijkheid 

nemen wanneer bepaalde problemen gemeld worden, en dat men openstaat voor veranderingen als 

deze een positief effect hebben op de operationele werking.  

Douane 

De douane kan in het PNR-proces als een ietwat speciale partner gezien worden. De controleurs van 

de douane baseren zich voor het inkijken van de passagiersgegevens op artikel 203 van de Algemene 

Wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977 (BS 21 september 1977; zie ook Dienstnota 

Administratie der Douane en Accijnzen, 2007). Artikel 203 is gericht naar het goederenverkeer en 

verplicht iedereen die te maken heeft met het vervoer van goederen om de douane inzage te geven in 

de vervoersdocumenten
73

. De passagier is namelijk verantwoordelijk voor zijn bagage en de 

luchtvaartmaatschappij is op haar beurt verantwoordelijk voor de passagier die hij vervoert. Om die 
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 “De importeurs, de exporteurs en alle andere personen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij de invoer of 

uitvoer van goederen belang hebben, zijn gehouden, op elke vordering van de ambtenaren der douane en 

accijnzen (…) inzage te verlenen in (…) alle boeken, registers, documenten en correspondentie betreffende hun 

handels- of beroepsactiviteit (…)” (Dienstnota Administratie der Douane en Accijnzen, 2007, p.1) 
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reden kan de douane de passagiersgegevens opvragen. Dit kan zowel voor douane technische 

aangelegenheden, wat te maken heeft met het betalen van belastingen, als voor controles rond 

criminele goederen (drugs, geld, beschermde dieren). De Algemene Wet is dus niet specifiek 

geschreven naar het verzamelen van PNR-data. De douane is immers een goederenpolitie die enkel 

geïnteresseerd is in wat de passagiers bij zich hebben. De persoon an sich is niet direct hun eerste 

bekommernis, tenzij het een gekend iemand is die regelmatig inbreuken pleegt.  

“PNR gaat veel verder. Dan ga je echt actief zoeken naar bepaalde personen. En dat is nu niet 

het geval. Nu gaan wij [douane] op basis van ad hoc-informatie inzage vragen in de 

passagierslijst. Maar dat wil zeggen dat wij al gegevens hebben van een specifieke 

passagier.” (Smets - douane, persoonlijke communicatie, 4 maart 2013) 

De proactieve controles van de douane zijn gebaseerd op de herkomst van de reiziger in plaats van op 

een specifiek reizigersprofiel. Ze richten zich in eerste instantie op de vluchten met een risicovolle 

herkomst, waarvan Congo en Centraal-Amerika een voorbeeld zijn. Passagiers worden pas specifiek 

gecontroleerd als de douane informatie krijgt van andere politie- of douanediensten. Dan kan men op 

basis van naam en vluchtnummer gericht zoeken, aangezien men maar één vlucht dient te controleren. 

Momenteel beschikt de douane nog niet over een profiling team, maar dat zou er op termijn wel 

komen. Dit team zal dan ook weer inzake goederen werken, maar zeker niet inzake reizigers. 

Luchtvaartmaatschappijen 

Ten slotte verdienen de luchtvaartmaatschappijen evenzeer een plaats in het rijtje van belangrijke 

actoren. Het is immers dankzij hen dat autoriteiten gebruik kunnen maken van passagiersgegevens. 

Het is daarbij belangrijk om in te zien dat de luchtvaartmaatschappijen zich in een ietwat dubbele 

positie bevinden. Enerzijds worden ze verplicht om de persoonsgegevens aan te leveren, terwijl de 

data anderzijds enkel commerciële doelen hebben en dus beschermd moeten worden. De volgende 

beschrijving van het boekingsproces lijkt af te wijken van het centrale onderwerp van deze 

masterproef, maar toont aan op welk moment de PNR-gegevens precies aan bod komen. 

“Ben je op de hoogte van het idee dat achter het verzamelen van passagiersgegevens zit? 

Want ik constateer dat veel mensen, politici, zelfs personen bij KLM daar nogal een verkeerd 

beeld van hebben.” (Bruin - KLM, persoonlijke communicatie, 19 december 2012) 

Het verzamelen en doorsturen van de passagiersgegevens door de luchtvaartmaatschappij is een 

uitgebreid proces, waarbij iedere stap een specifiek doel heeft. Vanaf 360 dagen voor het vertrek van 

de vlucht kan de klant een reservering maken. Dit kan rechtstreeks via het internet of via een reisagent. 

Als de klant rechtstreeks reserveert bij de luchtvaartmaatschappij zal hij zijn e-mailadres en in het 

beste geval zijn contactgegevens opgeven om een vlucht te boeken. Dit is echter geen identificeerbare 

informatie, omdat de klant niet verplicht is zijn paspoortgegevens op te geven. Het gaat hier dus over 
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PNR-gegevens. Het feit dat die persoon een reservering maakt, is voor de luchtvaartmaatschappij 

voorlopig voldoende om te weten dat ze een stoel moeten reserveren. Verdere informatie van de 

passagier kan niettemin handig zijn om hem op de hoogte te houden van een eventuele annulering van 

zijn vlucht. Wanneer de reservering via de reisagent gemaakt wordt, beschikt de maatschappij niet 

over contactgegevens van de passagier en verloopt alle communicatie via de reisagent. De hoeveelheid 

informatie in een reservatie is dus zeer beperkt, vooral als deze vroeg gemaakt wordt. 

Een volgend moment bevindt zich op 30 tot 24 uur voor het vertrek van de vlucht. Het voornemen van 

de passagier om te reizen wordt na de betaling omgezet in een gekocht product. Op dat ogenblik 

worden de namen van alle passagiers al een eerste keer naar het Departure Control Systeem (DCS) 

gestuurd. In deze fase zijn andere gegevens van belang dan bij het reserveringsproces. De 

betalingswijze doet er bijvoorbeeld niet zoveel toe, terwijl het ticketnummer dan weer wel relevant is. 

Na het leveren van de gegevens aan het DCS start de operationele afhandeling van de vlucht, zijnde 

het inchecken. Passagiers kunnen dit zowel thuis via internet, als in de luchthaven aan een kiosk of aan 

de balie. Hiermee bevestigen ze dat ze hun reservering wel degelijk omzetten in een reis. Voor deze 

omzetting is bepaalde informatie nodig, waardoor de luchtvaartmaatschappijen hun klanten meestal 

verplichten om hun paspoortgegevens te verstrekken. Dit zijn de zogenaamde API-gegevens. Na het 

overmaken van de gegevens krijgt de passagier zijn boardingspass of ticket uitgeprint. 

Dan zijn we vlak voor het vertrek bij een derde fase van het proces aanbeland: het ‘boarden’. Dit 

betekent dat de passagier naar de vertrekhal van de luchthaven gaat en daar zijn ticket laat zien. Op dat 

moment herkent het systeem dat de persoon effectief aan het inschepen is en dat er al dan niet bagage 

ingeleverd is. Het systeem is dan in staat om aan de luchtvaartmaatschappij te melden welke 

passagiers niet zijn komen opdagen, ‘no-show’, en welke op het laatste moment nog aan de 

passagierslijst werden toegevoegd, ‘go-show’. Deze verzameling van gegevens is belangrijk voor de 

maatschappij om te weten hoe ze het vliegtuig moeten laden en hoeveel kerosine het toestel nodig 

heeft. Vervolgens worden de gegevens uit het DCS 15 minuten na het sluiten van de deuren omgezet 

in een passagiersmanifest dat overgemaakt wordt aan het land van bestemming. Dit manifest bevat de 

lijst van passagiers die aan boord zijn, inclusief alle paspoortgegevens, en is vooral van belang voor 

het verzekeren van de eventuele aansluiting met andere vluchten. 
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3.4 Tegemoetkoming van het voorstel aan de noden van het werkveld 

Nu de rol van de verschillende actoren met betrekking tot PNR gekend is, wordt het mogelijk om een 

overzicht te geven van hun verschillende noden en knelpunten. Er worden eerst een drietal algemene 

punten aangehaald, waarna we overgaan naar de opmerkingen betreffende de inhoud van het voorstel. 

3.4.1 Wettelijk kader 

Ondanks de vele discussies omtrent het voorstel zijn zowel voor- als tegenstanders het eens dat de 

komst van een wettelijk kader noodzakelijk is. De belangrijkste reden hiervoor is een duidelijke 

samenwerking tussen de luchtvaartmaatschappijen en de autoriteiten. Momenteel kunnen de 

maatschappijen zonder vordering van het parket immers niet verplicht worden om hun PNR-gegevens 

over te maken aan de politiediensten. Brussels Airlines stuurt bijvoorbeeld niets automatisch door, 

hoewel alle gegevens wel in hun systeem zitten. Niettemin haar samenwerking met de politiediensten 

op Brussels Airport vlot verloopt, staat SN
74

 er toch op dat de politie een centraal aanspreekpunt 

aanwijst waar de maatschappij al haar vragen aan kan richten: 

“Als we [FGP/OA Airport] vragen krijgen van andere gerechtelijke arrondissementen dan 

antwoorden die enkel aan ons. Die willen met geen enkele andere dienst… Zij willen één 

aanspreekpunt voor die materie en gedaan. Zodanig dat ze kunnen rekenen op discretie ook.” 

(Houbrechts - FGP, persoonlijke communicatie, 21 februari 2013) 

Hoewel de autoriteiten bij de meeste maatschappijen weinig problemen ondervinden, zijn er toch 

enkele vervoerders die bezwaren maken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Britse maatschappijen, 

die zeer punctueel zijn omwille van hun privacywetgeving. Dan moeten de autoriteiten soms wat druk 

uitoefenen, niettegenstaande de meesten er geen voorstander van zijn: “Maar langs de andere kant 

hebben we  [FGP] niets anders. We hebben geen enkel ander wettelijk instrument om het te doen.” 

(Houbrechts – FGP, persoonlijke communicatie, 21 februari 2013). Tijdens een van de interviews 

kwam ook het voorbeeld van de Amerikaanse maatschappijen ter sprake. Hoewel de Verenigde Staten 

veel informatie vragen van Europa is het zeer moeilijk om informatie van de VS te verkrijgen. 

Sommige luchtvaartmaatschappijen zijn wantrouwig en geven de vorderingen van het parket door aan 

hun juridische dienst, terwijl anderen dan weer helemaal niet antwoorden. In het laatste geval kunnen 

de autoriteiten naar de gate van de betreffende vlucht stappen en het vliegtuig aan de grond houden 

zolang zij geen passagierslijst krijgen. Aangezien de vlucht daardoor vertraging oploopt en de 

maatschappij daar een commercieel nadeel aan overhoudt, worden de gegevens dan meestal wel 

overhandigd. Dit is echter verre van een ideale situatie. 
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“Zoals we [FGP] momenteel moeten werken, dat is prehistorie hè. Als je moet afhangen van 

de goodwill van de maatschappij, dat is niet echt ideaal. Dus die wetgeving is duizend stappen 

voorwaarts.” (Houbrechts - FGP, persoonlijke communicatie, 21 februari 2013) 

Daarnaast biedt een wettelijk kader niet alleen rechtszekerheid aan de politiediensten, maar bovenal 

ook aan de luchtvaartmaatschappijen. Hun terughoudendheid is volgens de politiediensten zeer 

logisch. Enerzijds zijn de maatschappijen in staat om de bestuurlijke politie vrijwillig toegang tot hun 

data verlenen, maar dan moeten ze er wel rekening mee houden dat deze politie hen kan beboeten als 

ze een ongewenst persoon aan boord hebben. Anderzijds zijn de meeste vervoerders erg bezorgd over 

de privacy van de klanten, waardoor zij hun passagiersdata enkel aanleveren als de autoriteiten 

duidelijk kunnen aantonen dat het wettelijk kader voorzien is. Wanneer bekend raakt dat zij hun 

passagiersgegevens uitwisselen, kan dit namelijk wegen op de uitstraling van hun organisatie. Het is 

daarenboven mogelijk dat de maatschappij een commercieel nadeel overhoudt aan de 

rechtsonzekerheid. Met een duidelijk wetgevend kader weten de vervoerders daarentegen meteen waar 

ze aan toe zijn. De luchthavenuitbater kan bijvoorbeeld afspreken met de luchtvaartmaatschappijen dat 

ze geen landingsrechten krijgen indien ze zich niet aan de nationale richtlijnen houden. 

“Als je hier een Europese richtlijn hebt en de Belgische wetgeving is aangepast, dan zou je als 

luchthavenuitbater perfect kunnen zeggen: elke vlucht die hier op de luchthaven van Zaventem 

wil landen, zal moeten voldoen aan de Belgische wetgeving en zal moeten aanleveren wat er 

gevraagd wordt. Doe je dat niet dan heb je geen landingsrechten. Gedaan.” (Houbrechts - 

FGP, persoonlijke communicatie, 21 februari 2013) 

Brussels Airlines hekelt bovendien nog een recente evolutie. Zij merkt dat andere landen nu al 

dagelijks gegevens trachten op te vragen. De autoriteiten van andere lidstaten proberen gericht een 

aantal zaken te verkrijgen en er zijn zelfs autoriteiten die vragen om rechtstreeks toegang te krijgen tot 

het systeem. De luchtvaartmaatschappij gaat hier logischerwijze niet op in, gezien het ontbreken van 

een wettelijke basis die hen dat verplicht. Daarbij komt nog eens dat SN een verschuiving ziet in de 

soorten autoriteiten die gegevens opvragen. Aangezien de douane over een andere wetgeving 

beschikt
75

, proberen de politionele diensten hier volgens SN gebruik van te maken door via de douane 

toegang te verkrijgen tot de gegevens. 

3.4.2 Uniform en geharmoniseerd 

De aanwezigheid van een wettelijk kader is echter niet voldoende. Alle betrokken partijen 

benadrukken dat dit kader absoluut uniform en geharmoniseerd moet zijn. Deze wens kan op 

verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Aan de ene kant willen de autoriteiten dat er 

uniformiteit is in het leveren van de data. Als alle maatschappijen hun data op dezelfde manier 
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aanbieden, is het voor de autoriteiten technisch eenvoudiger de data om te zetten en te vergelijken met 

de politionele databanken. De politiediensten pleiten er dus voor dat Europa een gestandaardiseerd 

format oplegt. Harmonisatie betekent voor de luchtvaartmaatschappijen aan de andere kant dat de 

richtlijnen in het voorstel overeenkomen met bestaande standaarden, zoals reeds opgesteld door ICAO. 

Europa heeft bijvoorbeeld zeer lang onderhandeld over de retentieperiode, terwijl het de richtlijnen uit 

de ICAO-standaarden had kunnen overnemen. 

“Voor mij was het dus vrij eenvoudig geweest of eenvoudiger geweest als men had gezegd: 

ICAO-code, die norm wordt al opgelegd, behoudt die retentieperiode. Want je hebt het toch. 

Je moet het doen.” (Houbrechts - FGP, persoonlijke communicatie, 21 februari 2013) 

Bovendien zijn de maatschappijen voorstander van een uniformiteit die opgelegd wordt door een 

Europese verordening, in tegenstelling tot een Europese richtlijn. Een EU-verordening bepaalt immers 

dat alle lidstaten zich volgens hetzelfde proces moeten organiseren, wat voorkomt dat iedere lidstaat 

andere voorwaarden oplegt. Stel dat de luchthaven van Schiphol meer PNR-gegevens vraagt dan 

Frankfurt, dan kan dit voor de passagier een reden zijn om niet voor Schiphol te kiezen. Het gevolg is 

dat een soort van concurrentienadeel ontstaat voor de maatschappijen die wel naar Schiphol maar niet 

naar Frankfurt vliegen. De verschillende nationale verplichtingen maken het voor de vervoerders niet 

alleen onduidelijk, maar ook moeilijk om aan alle eisen te voldoen. Daarom wil men een Europees 

geïntroduceerd systeem waarbij de EU-richtlijnen hetzelfde zijn voor alle lidstaten. 

“Wij [KLM] willen een universele regeling, overal hetzelfde proces. Dan snapt de passagier 

dat, hoe dat proces werkt en waarom hij die gegevens moet verstrekken en waarom het altijd 

dezelfde gegevens zijn. En niet dat een andere lidstaat ineens andere informatie wenst, want 

dat is uit den boze.” (Bruin - KLM, persoonlijke communicatie, 19 december 2012) 

“Men probeert vanuit Europa, en dat is niet de eerste keer dat we [SN] dat merken, een aanzet 

te geven tot een globale regelgeving, maar iedere member state heeft nog altijd de 

mogelijkheid om dat naar zijn eigen hand te zetten. (…) Elke regelgeving die er komt laat 

meer en meer interpretatie en aanpassing per member state toe, terwijl eigenlijk het 

omgekeerde zou moeten gebeuren. En dat zal met deze PNR juist hetzelfde zijn.” 

(Vandenbergh - SN, persoonlijke communicatie, 5 maart 2013) 

C. Verkleij (EC, persoonlijke communicatie, 21 maart 2013) illustreerde echter dat de Europese Unie 

de voorkeur gaf aan een Europese richtlijn, omdat de structuur van de politie- en veiligheidsdiensten 

van de lidstaten centraal staat. De Unie rijkt de instrumenten aan, maar het veiligheidsbeleid wordt 

decentraal geregeld en uitgevoerd. Het is immers een domein dat dicht bij het hart van de lidstaten ligt. 

Een Europese verordening bepaalt bovendien wat de lidstaten allemaal moeten voorzien. Momenteel 

wil de Unie de EU PNR echter nog niet op Europees niveau regelen. De Commissie is er van 



Pagina | 47  

   

overtuigd dat de tijd daar nog niet rijp voor is, omdat men dan te veel van de lidstaten gaat eisen. Het 

Europees veiligheidsbeleid houdt momenteel rekening met de verschillende systemen van de lidstaten 

en wil daar vooral een aanvulling op zijn. De lidstaten krijgen de kans om hun eigen beleid uit te 

werken binnen de opgelegde standaarden. Falkner et al. (2005) noemen dit ‘soft harmonisation’ (p.2).  

Het is in de eerste plaats aan de lidstaten om hun verantwoordelijkheid in het veiligheidsbeleid op te 

nemen, maar Europa zal toch voor een zekere coördinatie zorgen door het kader te scheppen en de 

samenwerking tussen de 27 verschillende lidstaten te regelen. Men is er bij de Commissie dan ook van 

overtuigd dat men wel degelijk een uniform document op tafel heeft gelegd. 

“Het eerste voordeel voor hen is dat we [EU] een bepaalde set van gegevens hebben 

gedefinieerd en het gaat niet verder dan dat. (…) Ook de voorwaarden waarop de gegevens 

mogen worden gebruikt zijn ook wel geharmoniseerd. Dus het kader is wel hetzelfde. Ik denk 

dat de lidstaten wat dat betreft niet veel mogelijkheden hebben.” (Verkleij, EC, persoonlijke 

communicatie, 21 maart 2013) 

3.4.3 Kostprijs 

De vorige discussie brengt ons bij een ander knelpunt van de luchtvaartmaatschappijen: de kostprijs. 

Het voorstel van richtlijn stelt duidelijk dat de luchtvaartmaatschappijen niet meer gegevens moeten 

inzamelen dan nu al het geval is voor hun eigen commerciële doelen (Voorstel richtlijn nr. 8916/12, 

Raad van de Europese Unie, 2012a). Niettemin zijn de vervoerders gebonden aan de nationale 

verplichtingen van de lidstaten. Als sommige landen vragen om de gegevens in een specifiek format te 

leveren, moeten de luchtvaartmaatschappijen in de eerste plaats investeren om dat format aan te 

passen. Daarbij komt nog dat de maatschappij moet betalen voor iedere boodschap die ze wil 

versturen. De EU PNR-verplichting brengt dus ongetwijfeld een extra kost met zich mee. Er worden 

enorm veel investeringen van de vervoerders gevraagd zonder dat ze er iets voor in de plaats krijgen. 

“Nee, we [SN] hebben daar geen enkel voordeel bij. (…) Anders hebben wij daar niets aan. 

Een kost, een extra kost. Dat is louter voor autoriteiten.” (Vandenbergh - SN, persoonlijke 

communicatie, 5 maart 2013) 

“Voor PNR is er nul voordeel. Helemaal geen. Het zijn alleen maar kosten. Dus daarom zijn 

we [KLM] absoluut geen voorstander.” (Bruin - KLM, persoonlijke communicatie, 19 

december 2012) 

De luchtvaartmaatschappijen brengen dan hun tegenstrijdige belangen opnieuw in herinnering. 

Ondanks de verplichtingen van de verschillende overheidsdiensten, willen ze uiteindelijk vooral 

aandacht besteden aan de noden en wensen van de passagier. Daar moet de vervoerder dus een balans 

in zien te vinden. Zoals Mr. Bruin (KLM) aanhaalde: “Wat dus allemaal geld kost. Maar geld hebben 
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we [luchtvaartmaatschappij] niet, geen van allen.” (persoonlijke communicatie, 19 december 2012). 

De vervoerders dienen te investeren in het ontwikkelen van de specifieke PNR-berichten en het 

aanpassen van hun systemen en triggers
76

. Dit kost echter tijd en geld die men vervolgens niet meer 

kan besteden aan de ‘core-business’, i.e. het ontwikkelen van commercieel gerichte activiteiten. 

3.4.4 Knelpunten en noden betreffende de inhoud van het voorstel 

Geautomatiseerd 

De geautomatiseerde doorgifte en verwerking van de gegevens wordt door de verschillende actoren als 

een zeer belangrijk element bestempeld. Deze eigenschap brengt immers enkele cruciale voordelen 

met zich mee. Allereerst zorgt de vergelijking van de gegevens met bestaande databanken of criteria 

voor een selectie van risicopassagiers. De politiediensten kunnen bijvoorbeeld gewaarschuwd worden 

dat zich op de vlucht een passagier bevindt die gekend is voor drugssmokkel. In dat geval is men op de 

hoogte van de aanwezigheid van die persoon, maar is een aanhouding niet onmiddellijk vereist. Het is 

voor politiediensten soms interessanter om de passagier gecontroleerd de luchthaven te laten verlaten, 

zodat men de volledige organisatie in beeld kan brengen. Een gelijkaardig voorbeeld is dat van een 

passagier die gekend is voor gewapende overvallen. Het vooraf op de hoogte zijn van diens 

aanwezigheid heeft een voordeel met het oog op de veiligheid. Als de mensen op het terrein reeds voor 

de aankomst van de persoon een risico-inschatting maken van de situatie, zijn ze er namelijk op 

voorzien dat die persoon misschien een vuurwapen bij zich heeft. 

Een tweede voordeel van automatische analyses is de tijdswinst die men boekt. LPA verklaart 

hieromtrent: “Dat moet automatisch gebeuren, want als je dat manueel blijft doen sta je nergens.” 

(Veyt - LPA, persoonlijke communicatie, 30 januari 2013). Momenteel vergt de manuele controle veel 

tijd omdat alle passagierslijsten in code geschreven zijn. Zoals de gegevens nu aangeleverd worden, is 

het echt expertisewerk om ze te analyseren. Een geautomatiseerde cross-check zou daar veel tijd 

besparen doordat een groter aantal passagierslijsten op korte tijd geanalyseerd wordt. Dit komt van pas 

bij korte vluchten binnen de EU waarbij het bijna onmogelijk is om de gegevens van honderden 

passagiers binnen het halfuur manueel te controleren. Dit probleem stelt zich eveneens bij een hoge 

frequentie van het aantal vluchten uit een risicogebied. Het opzoekwerk wordt zeer moeilijk indien er 

dagelijks meerdere vluchten met dezelfde herkomst. 

Hoewel de douane zich enkel bekommert om de bagage van de passagiers, erkent men ook hier de 

nood aan een geautomatiseerd systeem. Men wenst dat “die data constant doorgepompt worden naar 

onze centrale servers en dat daar de basis van de risicoanalyse gebeurt” (Smets - douane, 

persoonlijke communicatie, 5 maart 2013). 
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Aanlevermoment 

In de toekomst zal het geautomatiseerd systeem dus in staat zijn om grote hoeveelheden gegevens op 

korte tijd te verwerken. Desondanks benadrukken de autoriteiten de noodzaak van een vroeg 

aanlevermoment van de gegevens. Enkel dan kan men proactief werken, wat een troef is van de PNR-

gegevens aangezien deze 48 uur voor vertrek al een eerste keer aangeleverd worden. Zo kunnen de 

politiediensten tijdig beginnen met het uitvoeren van de trendanalyses. Dit vroege aanlevermoment is 

eveneens van belang als de onderzoekers extra informatie over een passagier wil opvragen bij 

buitenlandse autoriteiten. Wanneer de onderzoekers de data niet tijdig kunnen verwerken, zullen ook 

geen bijkomende vraagstellingen mogelijk zijn. Het nadeel is dat men dan geen complexe informatie 

kan verzamelen en blijft hangen bij het detecteren van eerder eenvoudige misdrijven, zoals 

verkeersboetes. De snelheid waarop de vraagstelling gedaan wordt, is dus cruciaal. De FGP/OA 

Airport bevestigt deze huidige problematiek: “Het aanlevermoment van die gegevens is momenteel 

niet altijd voldoende voor ons om er te kunnen op inspelen.” (Houbrechts - FGP, persoonlijke 

communicatie, 21 februari 2013). 

Push-systeem 

Vervolgens maken we een kleine sprong naar de manier waarop de autoriteiten toegang krijgen tot de 

PNR-data. We hebben het dan over de zogenaamde push-methode. De luchtvaartmaatschappijen zijn 

een voorstander van deze optie, maar KLM maakte hier toch een kanttekening bij: 

“De achtergrond van pushen is dat je in controle bent van wat je precies verstrekt. Dat is 

volstrekte onzin, want we verstrekken honderd procent van de PNR. (…) Dus daar kunnen we 

niet aan onze eigen wens voldoen door enkel die informatie te leveren.” (Bruin - KLM, 

persoonlijke communicatie, 19 december 2012) 

Het is volgens de luchtvaartmaatschappij dus niet werkbaar om enkel de gevraagde data-elementen 

naar de autoriteiten door te sturen. Aangezien het formaat waarin de informatie opgeslagen wordt niet 

geschikt is voor een overheidsdienst, zou de maatschappij mechanismen moeten inbouwen om de 

verschillende PNR-data eruit te filteren. Dit is op zich wel mogelijk, maar het zou handenvol geld 

kosten. Momenteel pushen zij dus het volledige record met alles wat er in staat, waarna het aan de 

overheidsdiensten is om de nodige informatie eruit te halen. 

De push-methode is niettemin toch de meest bruikbare oplossing in tegenstelling tot de pull-methode. 

Terwijl een luchtvaartmaatschappij bij het push-systeem zelf kiest wanneer de gegevens verzonden 

worden, is dit bij het pull-systeem absoluut niet meer het geval. Bij pull zijn de autoriteiten zelf in 

staat om te bepalen wanneer ze welke data extraheren uit het systeem van de 

luchtvaartmaatschappijen. Dat maakt dat de luchtvaartmaatschappij dan weer filters in haar systeem 

moet inbouwen, zodat de autoriteiten geen gegevens kunnen onttrekken die beschermd zijn. 
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Bovendien kan dit leiden tot een continue systeembelasting van de luchtvaartmaatschappijen op de 

momenten dat de autoriteiten hun gegevens doorzoeken. 

Gedecentraliseerd 

Naast de manier waarop de gegevens verzonden worden, dienen we ook na te gaan hoe die gegevens 

bewaard worden. Hoewel het voorstel van richtlijn kiest voor een decentraal systeem opteren de 

luchtvaartmaatschappijen voor een gecentraliseerde werking (COM(2011) 32 definitief, Raad van de 

Europese Unie, 2011). In het decentrale systeem dient een vervoersmaatschappij die op meerdere 

lidstaten vliegt aan meerdere adressen PNR-gegevens te verstrekken (Privacy International, 2004). 

Vanuit hun opzicht is het dan ook onlogisch om binnen de EU met meerdere loketten te werken. 

“Er is absoluut wat voor te zeggen om dat gecentraliseerd te doen voor de hele EU, dus één 

centraal loket. Wat er ook voor zorgt dat de interactie tussen overheidsdiensten daarmee 

wordt verhoogd. (…) Dus bij voorkeur op Europees niveau, waarbij je direct in één keer voor 

de Europese Unie lanceert en niet lidstaat per lidstaat.” (Bruin - KLM, persoonlijke 

communicatie, 19 december 2012) 

In het geval van een centraal systeem zouden de maatschappijen geen enkel probleem meer hebben 

met de pull-methode. Zij sturen namelijk een kopie van hun passagierslijsten naar het centrale loket, 

waar alle lidstaten naar hartenlust in kunnen rondneuzen zonder dat het systeem van de maatschappij 

overbelast wordt. De FGP is daarentegen overtuigd van de meerwaarde van de gedecentraliseerde PIU, 

omdat deze een ondersteunende functie zou hebben ten aanzien van de gerechtelijke diensten. Daar 

waar het opvragen van de passagierslijsten momenteel een taak is van de profilers, zouden zij deze 

vraag in de toekomst aan de PIU kunnen stellen. Zo zal de PIU de gerechtelijke diensten deels 

ontlasten en de snelheid van de vraagstelling zou op die manier ook verbeteren. 

Extra-Schengen vs. intra-Schengen 

Wat het geografische aspect betreft, is het belangrijk om stil te staan bij de inclusie van intra-Schengen 

vluchten. Als een passagier bijvoorbeeld van Sao Paolo naar Lissabon vliegt, ginds de luchthaven 

verlaat en in de vertrekhal een ticket naar Brussel koopt, kunnen de politiediensten niet meer 

achterhalen dat deze persoon afkomstig is van een land buiten de Schengenzone. Daarom erkennen de 

federale diensten het belang van de intra-Schengen vluchten. Hier is opnieuw een belangrijke rol voor 

de toekomstige PIU weggelegd. Deze kan namelijk aan de PIU van Lissabon vragen wie aan boord zat 

van de vlucht Sao Paolo-Lissabon en zich nu in de transitzone naar Brussel bevindt. Ondanks het 

aspect van twee aparte tickets moet de PIU in staat zijn om beide lijsten, zijnde extra- en intra-

Schengen, met elkaar te vergelijken. Dit zal niettemin haar gevolgen hebben voor de nodige capaciteit, 

een aspect dat wordt behandeld in 4.3.2. 



Pagina | 51  

   

De douane benadrukt evenwel een niet onbelangrijk aspect: de mogelijke tegenstrijdigheid tussen de 

intra-Schengen controles en het vrij verkeer van goederen en personen binnen de Unie. De douane 

mag intra-EU reizigers enkel controleren als er ernstige vermoedens zijn dat de passagier zich bezig 

houdt met het vervoer van illegale goederen. Dit mag echter niet op systematische wijze gebeuren, 

want: “(…) de grens met Frankrijk is hetzelfde als de grens tussen Brussel en haar randgemeenten. 

Daar staat ook geen douane.” (Smets - douane, persoonlijke communicatie, 4 maart 2013). Deze 

tegenstrijdigheid wordt ook aangehaald door de luchtvaartmaatschappijen. De oorzaak van deze 

onenigheid en de reactie van de Europese Commissie worden toegelicht in 4.2.2 en 4.4. 

“Wat eigenlijk totaal onlogisch is als je het mij vraagt, gezien het vrij verkeer van personen. 

Want of je nu via de lucht reist of op een andere manier. Er is niets meer. Wettelijk gezien 

bestaat er niets meer. Je mag zelfs geen controles doen binnen Schengen. En dan probeert 

men dat te omzeilen.” (Vandenbergh - SN, persoonlijke communicatie, 5 maart 2013) 

Eigenlijke inhoud PNR-gegevens 

Bovenop de onenigheid over de intra-Schengen controles raken de Europese Commissie en de 

luchtvaartmaatschappijen het niet eens over de inhoud van de PNR-data. 

“Oh ja, dat is een eeuwige discussie met de luchtvaartmaatschappijen. (…) Ik heb aan de 

luchtvaartmaatschappijen uitgelegd dat je als wetgever heel veel kan. Zelfs zeggen dat een 

man een vrouw is en andersom. Het gaat erom dat de definitie duidelijk is.” (Verkleij - EC, 

persoonlijke communicatie, 21 maart 2013) 

De Commissie onderscheidt drie soorten gegevens: PNR, DCS-data en API
77

. In het voorstel van 

richtlijn bestaat de lijst van PNR-gegevens uit de samenvoeging van de PNR- en DCS-data. De 

vertegenwoordigers van de Commissie redeneren dat het DCS een onderdeel is van het hele 

boekingsproces, waardoor DCS-data gewoon aan de PNR toegevoegd kunnen worden. Op die manier 

is het wel mogelijk om de no-show, go-show en de bagage- en zitplaatsinformatie te consulteren. De 

API-gegevens op de PNR-lijst zijn volgens de Commissie daarenboven niet hetzelfde als de API-

gegevens van het paspoort. Het zijn gegevens die in de PNR voorkomen en die toevallig ook tot de 

lijst van API-gegevens behoren. 

“De elementen die ik je nu noem staan in de data-elementen EU PNR, maar ze zitten dus 

helemaal niet in de PNR. Bagage, zitplaats, no-show en go-show zitten niet in de PNR. API-

gegevens zitten niet in de PNR.” (Bruin - KLM, persoonlijke communicatie, 19 december 

2012) 
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Het vorige citaat toont aan dat de luchtvaartmaatschappijen wel dit onderscheid maken, en daar ligt net 

het meningsverschil tussen beide partijen. Niettemin verstaat de Commissie dat de vervoerders dit 

onderscheid maken omwille van de toegang tot hun gegevensbanken. Maatschappijen zullen immers 

nooit een pull toestaan van de DCS-gegevens, omdat een accidentele verandering in deze gegevens 

een ernstig veiligheidsprobleem kan opleveren. Data uit het DCS worden dus nooit onttrokken, net 

zoals de API-gegevens. Deze onderverdeling van de vervoerders wordt ook gevolgd door de Belgische 

autoriteiten. Zij gaan er eveneens van uit dat sommige gegevens uit de lijst van het voorstel in 

werkelijkheid niet tot de PNR behoren. Dit zorgt ervoor dat zij enkele noden aangeven, zoals de 

koppeling met API-gegevens, terwijl deze al grotendeels ingewilligd worden door de EU PNR. 

Koppeling API-gegevens 

Vertrekkend van de vorige overtuiging gaan de autoriteiten ervan uit dat een koppeling met API-

gegevens nodig is. Om de centrale rol van API-gegevens aan te tonen, gaf W. Houbrechts (FGP, 

persoonlijke communicatie, 21 februari 2013) eerder al het voorbeeld van een man die van Lissabon 

naar Brussel vliegt
78

. Het gaat hier om een go-show, waardoor geen echte PNR-gegevens aangemaakt 

worden en men enkel over de DCS-data beschikt. De API-gegevens moeten dan aangeven dat die 

passagier nog maar net aangekomen is uit Sao Paolo en een mogelijk risico vormt. Dit is slechts een 

van de voorbeelden waarbij het nut van de combinatie van beide gegevens aangetoond wordt. 

“Daar heb je al een gebrek aan PNR. Daar heb je enkel API-gegevens van. Daarom is het 

voor ons ook zo belangrijk om die API-gegevens te krijgen.” (Houbrechts - FGP, persoonlijke 

communicatie, 21 februari 2013) 

Alle actoren zijn dan ook overtuigd van de noodzaak van deze combinatie. Het voorstel van richtlijn 

voorziet daaromtrent: “Het gecombineerde gebruik van PNR- en API-gegevens biedt meerwaarde 

doordat het de lidstaten helpt bij de identiteitscontrole van personen en doordat de gegevens aldus uit 

het oogpunt van rechtshandhaving aan waarde winnen en het risico beperken dat onschuldigen het 

voorwerp uitmaken van controle en onderzoek.” (Voorstel van richtlijn nr.8916/12, Raad van de 

Europese Unie, 2012a, p.6). Het is dus niet de bedoeling van het voorstel om beide soorten 

passagiersgegevens met elkaar te combineren. De lidstaten kunnen niettemin zelf beslissen om in hun 

gegevensbank een link tussen beiden te maken. De autoriteiten ontvangen de gegevens op 

verschillende momenten en via een verschillende technologie, maar kunnen ze wel met elkaar 

vergelijken indien ze dat willen. Er is dan ook geen probleem betreffende het verschillende doel van 

beide gegevens. Het gebruik van API-data in het kader van de EU PNR gaat immers over het 

achterhalen van de identiteit van de passagier, niet over het uitvoeren van een grenscontrole. C. 

Verkleij (EC, persoonlijke communicatie, 21 maart 2013) verduidelijkt daarbij: “De identiteitscheck is 
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een vast onderdeel van de veiligheidsprocedures (…) Wanneer iemand wordt aangehouden, is dat om 

redenen van de PNR, niet om redenen van immigratie.”. 

LPA ziet daarin duidelijk mogelijkheden voor de optimalisatie van de grenscontroles: “Vermits API-

gegevens een onderdeel vormen van PNR, vermits de API-richtlijn duidelijk grensgericht is, is het 

voor ons interessant dat we API en PNR zouden kunnen koppelen.” (Veyt - LPA, persoonlijke 

communicatie, 30 januari 2013). Daar waar de luchtvaartpolitie nu grenscontroles uitvoert op het 

moment dat de passagiers aankomen op ons grondgebied, wil men deze controle in de toekomst 

vervroegen. Als de gegevens digitaal doorgestuurd worden voor het effectieve vertrek, kan LPA daar 

reeds een risicoanalyse op uitvoeren en vergelijken met de beschikbare databanken. Zo kan men voor 

de landing een onderscheid maken tussen high-risk en low-risk passagiers, waarbij men zich op het 

moment van aankomst kan focussen op de high-risk passagiers. 

Vervolgens draagt de koppeling met API-data bij aan een betere selectie van de data en sturing van de 

mensen op het terrein, zoals eerder werd aangehaald bij het geautomatiseerde aspect. Wanneer de 

autoriteiten enkel over de PNR-gegevens van een passagier beschikken en deze vergelijken met 

politionele databanken, is de kans groot dat men honderden resultaten krijgt. De passagier moet 

momenteel immers enkel de initialen van zijn voornaam invullen in de PNR. Het is daardoor zeer 

moeilijk om mensen op het terrein te sturen op basis van een vermoeden dat de PNR-data 

overeenkomen met een gekend persoon. Bovendien weet men door de vele mogelijkheden niet zeker 

voor welke feiten de persoon in kwestie gekend staat. 

“Je kan de mensen momenteel niet gericht op het terrein sturen en je kan hun veiligheid niet 

waarborgen door het gebrek aan elementen die je hebt. En dat is momenteel een heel groot 

probleem.” (Houbrechts - FGP, persoonlijke communicatie, 21 februari 2013) 

Daar bovenop proberen criminelen de autoriteiten vaak op een dwaalspoor te zetten. De meeste 

boekingen gebeuren immers via het internet. Het is echter niet omdat de passagier daar zijn identiteit 

opgeeft, dat die persoon ook effectief zal reizen. Als iemand de identiteit invult van een crimineel 

waarvan hij zeker weet dat die gezocht wordt, is het waarschijnlijk dat de politie alle capaciteit daarop 

inzet. Ondertussen boekt de passagier een ander ticket onder zijn eigen naam, zodat hij rustig kan 

verder reizen. Voor het effectief inzetten van een bepaalde capaciteit is het volgens de autoriteiten dus 

niet voldoende om zich enkel te baseren op de PNR-gegevens. 

“Het zal alleszins een verbetering zijn, zeker weten. Het is voor ons [FGP] een heel belangrijk 

gegeven. PNR is nuttig, is heel nuttig zelfs, maar PNR is eigenlijk niet genoeg om zeer gericht 

te kunnen werken.” (Houbrechts - FGP, persoonlijke communicatie, 21 februari 2013) 

De koppeling van beide gegevens levert eveneens een voordeel voor de luchtvaartmaatschappijen op. 

Indien de vervoerders de passagiersgegevens op voorhand aan de autoriteiten meedelen, zijn ze reeds 
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voor het vertrek op de hoogte van de aanwezigheid van eventuele ongewenste passagiers. De 

maatschappij moet die passagier immers terug meenemen aan boord als aan de grens van de Europese 

Unie blijkt dat hij de EU niet binnen mag. Dat betekent dat de maatschappij bij een volle vlucht een 

andere persoon van het toestel moet halen. Zo kost het hen een extra stoel enerzijds en zitten ze met 

een ontevreden klant anderzijds. Bovendien zal de maatschappij een boete krijgen van het land van 

bestemming. Bij het uitbreiden van het doel van de Europese richtlijn naar illegale immigratie zou het 

document op die manier een meerwaarde kunnen betekenen voor de vervoerders. 

“Het enige voor een passagier dat goed zou kunnen zijn, en dan denk ik louter en alleen aan 

het comfort van de passagier en dat zien we nu in de VS. Als een autoriteit beslist van ‘die 

mag niet reizen’, dat je hem dan niet onnodig de reis laat doen om dan bij binnenkomst 

geweigerd te worden.” (Vandenbergh - SN, persoonlijke communicatie, 5 maart 2013) 

Net zoals de politiediensten geen capaciteit vrijmaken op basis van flauwe vermoedens, zal de 

luchtvaartmaatschappij geen personen weigeren waarvan enkel de initialen overeenkomen met die van 

een verdachte. Daar waar PNR-gegevens ontelbare mogelijkheden overhouden, zal de 

paspoortinformatie waarschijnlijk slechts één enkele passagier aanduiden. Net daarom is het belangrijk 

om precies te weten om welke persoon het effectief gaat. Het standpunt van de 

luchtvaartmaatschappijen is dan ook zeer duidelijk: 

“EU PNR is een druppel op een megagloeiende plaat. (…) Het is gebakken lucht, het is niks. 

(…) De effectiviteit van de maatregel is alleen maar iets als je PNR-informatie combineert met 

API-informatie. (…) Dus dat is even het officiële standpunt: nee, tenzij globaal 

geharmoniseerd, tenzij bij voorkeur gecombineerd met interactieve API-gegevens.” (Bruin - 

KLM, persoonlijke communicatie, 19 december 2012) 

3.4.5 Umbrella-document? 

Na het bespreken van de meerwaarde van de koppeling tussen API en PNR komen we bij een laatste 

discussiepunt: het creëren van een ‘umbrella’-document. Dit betekent dat de EU een document maakt 

waarin de uitwisseling van API- én PNR-gegevens geregeld is. Eén enkele Europese richtlijn of 

verordening die verduidelijkt wie gebruik mag en kan maken van welke soort gegevens. Dit standpunt 

wordt vooral door de luchtvaartmaatschappijen verdedigd, hoewel de FGP ook aangaf dat het geheel 

van wetgeving soms onduidelijk is. De luchtvaartmaatschappijen pleiten voor een overkoepelende EU-

richtlijn ‘passagiersgegevens’ als antwoord op het alsmaar toenemende aantal wetgevingen. 
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“Men kwam eerst met PNR, toen kwam men met API, dan met interactieve API, dan met de 

Esta-verplichting
79

. Maatregel op maatregel op maatregel.” (Bruin - KLM, persoonlijke 

communicatie, 19 december 2012) 

De gestapelde wetgeving die momenteel van toepassing is, verplicht de vervoerders om verschillende 

data op verschillende tijdstippen naar verschillende instanties te sturen. K. Bruin (KLM, persoonlijke 

communicatie, 19 december 2012) is ervan overtuigd dat de luchtvaartmaatschappijen uiteindelijk 

gedwongen zullen worden om zowel PNR-, als DCS-, als API-gegevens aan instanties van de EU-

lidstaten te leveren. Op termijn wordt dat een heel lastig en ingewikkeld proces. De 

luchtvaartmaatschappijen roepen de Europese Commissie bijgevolg op om het geheel te overzien en 

alles te integreren in één proces. 

“Ga niet over PNR zeuren, maar neem dat hele brede scala van passagiersgegevens en ga 

beschrijven welke doelen je wil dienen en wat je ervoor nodig hebt om die doelen te kunnen 

bereiken. En dan heb je een heel andere discussie, een veel transparantere discussie, dan dat 

je nu dat PNR er angstvallig tracht doorheen te loodsen waarvan niemand zegt ‘daar heb ik 

wat aan’.” (Bruin - KLM, persoonlijke communicatie, 19 december 2012) 

K. Bruin (KLM, persoonlijke communicatie, 19 december 2012) benadrukt evenwel dat de bestaande 

structuren door een algemene richtlijn ‘passagiersgegevens’ niet in de prullenmand hoeven te 

belanden. Men kan de huidige uitwisselingsstructuren behouden als de richtlijn per sector beschrijft 

welke data van belang zijn en gebruikt mogen worden. PNR-data kunnen bijvoorbeeld van grote 

waarde zijn voor immigratiediensten, omdat zij willen weten of een persoon al dan niet het land in 

mag. Opsporingsdiensten zijn dan weer geïnteresseerd in de criminele achtergrond van een passagier, 

waarbij API-gegevens gebruikt worden om de passagier te identificeren. 

3.5 Besluit 

Het zonet besproken hoofdstuk geeft meer uitleg bij de ‘inner context’ en toont aan dat België over 

een beperkt wettelijk kader beschikt voor het gebruik van passagiersgegevens. De Belgische 

politiediensten maken nog steeds geen gebruik van de geautomatiseerde doorgifte van API-gegevens, 

ondanks de omzetting van de Europese richtlijn in nationale wetgeving in 2006. Daarnaast is een 

PNR-wetgeving in ons land even onbestaande als op het Europese niveau. De Belgische 

politiediensten steunen voor het opvragen van PNR-data op de klassieke strafvorderingsprocedure en 

duiden deze rechtsonzekerheid aan als grootste problematiek. Het zorgt ervoor dat de samenwerking 

met de luchtvaartmaatschappijen niet systematisch verloopt en dat de politiediensten steeds op diens 
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goodwill moeten rekenen. Daarenboven pleiten zowel de autoriteiten als de luchtvaartmaatschappijen 

voor een uniform en geharmoniseerd kader, waarbij Europa een gestandaardiseerd format aanreikt dat 

identiek is voor alle lidstaten en overeenkomt met reeds bestaande standaarden. Hoewel de kostprijs 

een discutabel punt is, hebben de politiediensten nood aan een geautomatiseerd systeem dat de 

tijdrovende manuele controle vervangt en de sturing op het terrein aanzienlijk verbetert. Daarbij is een 

vroeg aanlevermoment van belang, zodat onder meer de analyses tijdig uitgevoerd kunnen worden. 

Verder wordt het pushen van de gegevens naar een gedecentraliseerde PIU aangeduid als de meest 

bruikbare oplossing, vooral vanuit databeschermingsperspectief. De inclusie van intra-Schengen 

vluchten is ook een belangrijk punt voor de politie, hoewel sommigen de tegenstrijdigheid met het vrij 

verkeer van personen aanhalen. Bovendien zou de Unie duidelijkheid moeten scheppen over de inhoud 

van PNR-data en de mogelijke koppeling met API-gegevens, omdat de luchtvaartmaatschappijen en 

politiediensten hier een andere mening op nahouden. Tot slot werd ook de mogelijkheid van een 

umbrella-document vermeld, waarin zowel de uitwisseling van API als PNR geregeld is. Dergelijke 

regelgeving zou het probleem van de gestapelde wetgeving oplossen, waardoor het wetgevend kader 

voor alle actoren heel wat duidelijker wordt.  
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4. Praktische implementatie van het Europees PNR-voorstel in België 

4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk behandelt het tweede deel van de kwalitatieve studie en komt tegemoet aan het 

onderzoeksinstrument door zowel de inhoud van de implementatie van het Europees voorstel als het 

proces ernaartoe te beschrijven
80

. Eerst komt een beschrijving van de weg naar de Belgische 

implementatie aan bod (4.2). Hier bekijken we enerzijds de mening van de nationale en internationale 

betrokkenen tijdens het ontstaan van het document. Anderzijds worden onder meer de verwachtingen 

en onzekerheden van de verschillende actoren toegelicht. Vervolgens bekijken we de mogelijke 

gevolgen van het Europees voorstel van richtlijn voor de betrokken Belgische autoriteiten (4.3). We 

schetsen zowel de voorbereidende maatregelen en de inhoud van het Belgische EU PNR-project, als 

de domeinen waarin de autoriteiten de grootste implicaties verwachten. Ter afsluiting noemt dit 

hoofdstuk enkele algemene bemerkingen op binnen het toekomstperspectief (4.4). 

4.2 De weg naar de implementatie 

4.2.1 Mening van de betrokken actoren bij de totstandkoming van het voorstel: een 

Europees-nationale wisselwerking 

Het Europees besluitvormingsproces wordt op de voet gevolgd door leden van de Directie voor 

Internationale Politiesamenwerking (CGI). Deze centrale directie van de federale politie is onder 

andere verantwoordelijk voor de ontwikkeling, coördinatie, ondersteuning en uitvoering van het beleid 

en de besluitvorming op het vlak van internationale politiesamenwerking (De Buysscher, 2011). De 

medewerkers van CGI nemen binnen dit domein deel aan verschillende werkgroepen, comités en 

overlegplatformen van de Europese Unie. Daar volgen ze de Europese besluitvorming op en 

verdedigen het standpunt van onder meer de Belgische politie. Vooraleer de aangenomen besluiten op 

nationaal vlak in te voeren en toe te passen, werkt de Belgische delegatie ook mee aan de ontwikkeling 

van nieuwe Europese instrumenten. Via deze werking worden FGP/OA Airport en LPA Brunat door 

CGI op de hoogte gehouden van de meest recente ontwikkelingen van het voorstel. W. Houbrechts 

(FGP, persoonlijke communicatie, 21 februari 2013) bevestigt deze goede samenwerking: “Jawel, 

CGI houdt ons perfect op de hoogte van de ontwikkelingen op Europees gebied”. Voor iedere 

Europese vergadering polst CGI naar de inbreng van beide politiediensten, waaraan FGP en LPA 

trachten tegemoet te komen door hun ideeën te uiten. Na de wetgevende of adviserende vergaderingen 

van de Unie koppelt CGI naar beide politiediensten terug door hun standpunt omtrent de besproken 

items te vragen en uitleg te geven over de redenen waarom een voorstel al dan niet aanvaard is. 
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Volgens W. Houbrechts (Ibid.) beschikken FGP en LPA onderling eveneens over een goede 

communicatie. Beide diensten zullen elkaar steeds consulteren vooraleer een voorstel te formuleren. 

“Dat vind ik maar normaal. Als je het op het terrein al niet laat samenwerken, dan gaat het 

niet hè. Dat is niet mogelijk.” (Houbrechts - FGP, persoonlijke communicatie, 21 februari 

2013) 

De luchtvaartmaatschappijen KLM en Brussels Airlines worden dan weer op de hoogte gehouden via 

de Association of European Airlines (AEA). De groep ‘facilitation’ binnen deze organisatie bespreekt 

eerst alle wettelijke evoluties. Daarna worden de besprekingen verder gezet in de groep ‘security’, die 

specifiek de implementatie van de regelgeving behandelt. In deze tweede groep kunnen de 

luchtvaartmaatschappijen hun mening geven. Toch geeft Brussels Airlines aan dat deze inbreng vooral 

van verschillende vervoerders tegelijk moet komen, in plaats van in naam van één enkele 

maatschappij. 

“Als individuele maatschappij sta je daar nergens. Via de geëigende kanalen gebeurt veel 

lobbywerk en veel druk, maar dat zijn gebundelde krachten.” (Vandenbergh - SN, 

persoonlijke communicatie, 5 maart 2013) 

Terwijl AEA een groep van Europese luchtvaartmaatschappijen is, brengt de International Air 

Transport Association (IATA) vervoerders wereldwijd bij elkaar. AEA is belangrijker op Europees 

gebied, maar IATA oefent als brancheorganisatie veel invloed uit op het vaststellen van de 

standaarden. In die zin is IATA belangrijker dan AEA. Het is evenwel niet evident om als vervoerder 

invloed uit te oefenen zonder de steun van mede-luchtvaartmaatschappijen. Niettemin proberen de 

vervoerders zelf mensen van de Europese Commissie aan te spreken om hun lijn van denken mee te 

geven. K. Bruin (KLM) kan zich daarbij niet van de indruk ontdoen dat de Europese Commissie 

vooral een eigen koers vaart en dat er weinig bereidheid is om te luisteren naar de 

luchtvaartmaatschappijen. In tegenstelling tot vroeger toen de Commissie spontaan deelnam aan 

vergaderingen van de brancheorganisaties, gebeurt overleg steeds meer op afspraak. (persoonlijke 

communicatie, 19 december 2012) 

“Dat is en blijft onze [KLM] worsteling, dit in goede banen leiden. Jammer genoeg met te 

weinig daadkracht. Maar we roeien met de riemen die we hebben.” (Ibid.) 
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4.2.2 Draagvlak van het praktijkniveau 

Weerstand of wenselijkheid 

Het standpunt van de luchtvaartmaatschappijen is doorheen dit onderzoek reeds meermaals 

aangehaald. Deze visie kwam immers duidelijk aan bod tijdens de interviews met medewerkers van 

betrokken vervoerders. K. Bruin (KLM, persoonlijke communicatie, 19 december 2012) eindigde het 

gesprek bijvoorbeeld met: “Voor mij ben jij nu wel overtuigd dat PNR onzin is.”. Dit heeft voor het 

overgrote deel te maken met de commerciële belangen van de vervoerders, aangezien het EU PNR-

project van hen een financiële investering vergt en mogelijk schadelijk is voor hun reputatie. De 

luchtvaartmaatschappijen hebben daarenboven ook de indruk dat de nieuwe EU PNR-richtlijn, net als 

alle andere regelgevingen, opgedrongen wordt door de EU. 

“Wij [SN] zullen ons daar moeten naar plooien hè. Die keuze gaan we niet hebben.” 

(Vandenbergh - SN, persoonlijke communicatie, 5 maart 2013) 

Volgens SN is het ontstaan van het vrij verkeer van personen binnen de Schengenzone daar één van de 

redenen van
81

. Hoewel de Unie het reizen binnen deze zone makkelijker maakte door de controles aan 

de binnengrenzen weg te halen, lopen de autoriteiten hierdoor veel informatie mis. De vervoerders zijn 

er van overtuigd dat Europa via de verschillende EU-richtlijnen alle informatie op voorhand tracht 

binnen te krijgen, om zo opnieuw vat te krijgen op de evolutie van reisbewegingen binnen Schengen. 

Paragraaf 4.4. zal dit aspect verder behandelen. 

“Ja, de wenselijkheid en de noden zijn heel veelzijdig.” (Veyt - KLM, persoonlijke 

communicatie, 30 januari 2013) 

De rechtshandhavingsautoriteiten zijn anderzijds wel overtuigd van de meerwaarde die het project kan 

bieden. Bij LPA speelt niettemin de gedachte dat de geroutineerde profilers van de FGP misschien niet 

zo ontvankelijk zijn ten aanzien van het voorstel. Het is immers zeer menselijk om de huidige, 

manuele manier van profiling als beste praktijk voor te stellen. Dit wordt echter weerlegd door de 

FGP: “Ze [de profilers] zien dat zeker zitten.” (Houbrechts - FGP, persoonlijke communicatie, 21 

februari 2013). De verwachtingen zijn dan ook hoog gespannen. Nochtans zijn er ook bij hen nog een 

aantal onzekerheden. Beide aspecten worden besproken in de volgende alinea’s. 

Verwachtingen en onzekerheden 

Zoals het laatste citaat doet vermoeden, hebben de politiediensten zeer hoge verwachtingen ten 

aanzien van het EU PNR-project. Men vermoedt voornamelijk dat de opsporingsstatistieken zullen 

stijgen, omdat het PNR-systeem toelaat om meer op de risicovolle passagiers te focussen. Dit komt 

enerzijds door middel van de trendanalyses en anderzijds door het vergelijken van de gegevens met 
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bestaande databanken. Een efficiëntere opsporing is dus een van de belangrijkste punten waar de 

politiediensten naar zullen streven. Daarnaast zal men alle mogelijke vliegbewegingen kunnen 

aftoetsen, waar de autoriteiten nu slechts een beperkt aantal gegevensbanken kunnen raadplegen. Op 

die manier krijgt de politie een enorme informatiebron ter beschikking. Ondanks deze verwachtingen 

heeft men eigenlijk geen flauw idee waar de toepassingsmogelijkheden van EU PNR zullen eindigen. 

De politiediensten zijn er van overtuigd dat ze momenteel nog maar het topje van de ijsberg zien qua 

mogelijkheden. 

“Het zijn nog maar de eerste ideeën van hetgeen we [LPA] hier weten. En eens dat het begint 

te draaien, denk ik dat je heel veel toepassingen zal vinden.” (Veyt - LPA, persoonlijke 

communicatie, 30 januari 2013) 

Ongeacht de vele verwachtingen blijven nog heel wat onzekerheden betreffende het verloop van het 

PNR-project bestaan. Ten eerste stellen de politiediensten zich technische vragen over de manier 

waarop de gegevens zullen aangeleverd worden door de luchtvaartmaatschappijen en of Europa het 

gebruik van een bepaald format zal opleggen. Na deze doorgifte zal waarschijnlijk een omschakeling 

van de gegevens moeten plaatsvinden. Tot nu toe is het echter onduidelijk hoe dit praktisch in zijn 

werk zal gaan. Ten tweede kwamen de organisatorische aspecten ter sprake. Hier werd vooral 

verwezen naar de invulling en werking van de PIU, waarvan de toekomstige medewerkers 

hoofdzakelijk op de hoogte zullen moeten zijn van de bestaande tendensen. Een bijkomend vraagteken 

is welke diensten tot de competent authorities zullen behoren en hoe de samenwerking tussen deze 

autoriteiten en de PIU zal verlopen. Het blijft ook afwachten hoe de samenwerking tussen nationale 

PIU’s onderling zal verlopen. 

“Je zal vragen krijgen van bepaalde binnenlandse collega’s, maar ook van buitenlandse 

collega’s. Hoe dat zal verlopen weten we [LPA] absoluut niet. Welke vragen gaan ze stellen? 

(…) Dat is een heel groot leerproces.” (Veyt - LPA, persoonlijke communicatie, 30 januari 

2013) 

De capaciteit is ook absoluut het vermelden waard. Zowel LPA als FGP weten niet of voldoende 

medewerkers beschikbaar zullen zijn om tegemoet te komen aan sommige vraagstellingen. Aangezien 

criminelen constant hun werkwijze aanpassen, moeten de autoriteiten hier ‘in real time’ op inspelen 

om enige kans te maken op succes. Daaraan is het derde en laatste aspect gerelateerd: de praktische 

uitvoering. De nodige capaciteit hangt namelijk grotendeels samen met de snelheid van de 

vraagstelling, die op haar beurt beïnvloed wordt door het al dan niet vroegtijdig aanleveren van de 

data. Deze snelheid is volgens de autoriteiten een cruciaal onderdeel van het hele proces. 

Politiediensten zien niet zozeer een probleem in het vergelijken van de PNR-data met de politionele 

databanken, maar mogelijks wel in het uitvoeren van bijkomende analyses op de verkregen informatie. 

W. Houbrechts (FGP, persoonlijke communicatie, 21 februari 2013) verduidelijkt dit met het 
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voorbeeld waarbij de FGP via een buitenlandse politiedienst te weten komt dat er een drugkoerier aan 

boord van een bepaald toestel is. Als de medewerkers van de FGP daarop vaststellen dat het 

reisdossier van die persoon een aantal nuttige gegevens bevat, kan het interessant zijn om bijkomende 

vragen te stellen over gelijkaardige boekingen op diezelfde vlucht. Zo is het mogelijk om eventuele 

medeplichtigen op te sporen. Het valt echter af te wachten of de onderzoekers voldoende tijd zullen 

hebben om die vragen te stellen. 

Het geautomatiseerd systeem zal ongetwijfeld bijdragen aan het verhogen van de snelheid. Daar staat 

echter tegenover dat een manuele controle van de resultaten nooit achterwege kan worden gelaten. 

Gezien de overvloed aan informatie zullen de PIU’s op verschillende niveaus knipperlichten moeten 

installeren om de hoeveelheid informatie werkbaar te houden. De vraag rest dan ook hoe men dit 

manueel aftoetsen zal organiseren: permanent of enkel gericht naar bepaalde vluchten of passagiers. 

Deze vraag zal vervolgens een invloed uitoefenen op de effectiviteit van de controles op het terrein. 

Het is immers steeds mogelijk dat een passagier aan alle criteria van het profiel van een drugkoerier 

voldoet, maar dit in werkelijkheid allesbehalve is. In dat geval is het altijd nodig dat de personen op 

het terrein naar de uitleg van de persoon in kwestie luisteren. W. Houbrechts (FGP, persoonlijke 

communicatie, 21 februari 2013) geeft daarom aan dat het voorstel van richtlijn een hulpmiddel 

aanreikt, maar dat de resultaten van dit hulpmiddel steeds geverifieerd zullen moeten worden. 

Een laatste opmerking binnen de praktische uitvoering gaat over de werking van het push-systeem. 

Hoewel het verschil met een pull-systeem groot is, heeft men geen idee of de push-methode vlotter zal 

verlopen. Dit zullen de onderzoekers enigszins moeten afwachten. W. Houbrechts (Ibid.) gaat er 

niettemin van uit dat een groter aantal gegevens het operationele werk van de federale diensten zal 

vergemakkelijken. De werking in de praktijk zal ten slotte afhangen van het aantal gegevens die de 

autoriteit ter beschikking krijgt. De inhoud van de nationale wetgeving zal daar een grote rol in spelen. 

De Europese richtlijn geeft veel mogelijkheden aan de individuele lidstaten, maar de Belgische 

regulering bepaalt welke data zullen opgevraagd worden en of deze al dan niet beperkt worden in het 

kader van de privacy. De luchtvaartmaatschappijen ten slotte wachten vooral af hoe hoog de kosten 

van het EU PNR-systeem voor hen zullen oplopen. 
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4.3 Gevolgen van het voorstel voor de betrokken politiediensten 

4.3.1 De opstart van een Belgisch PNR-project 

Voorbereidende maatregelen 

De Europese Commissie wil de lidstaten nu reeds stimuleren om een nationaal PNR-project op te 

starten. Daarom stuurde ze eind december vorig jaar een ‘targeted call for proposals’ uit, waarbij de 

lidstaten kans maken op financiële steun van de Europese Unie. De oproep kadert in het programma 

‘Prevention of and Fight against Crime (ISEC), dat geldig is voor de periode 2007-2013 en bijdraagt 

aan het versterken van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. Met een totaal budget van ongeveer 

600 miljoen euro wil de Unie de lidstaten aanzetten om allerhande maatregelen te nemen voor de 

preventie en strijd tegen criminaliteit, inclusief het stimuleren van de Europese samenwerking over de 

verschillende lidstaten heen. Terrorisme is natuurlijk een van de hoofdthema’s waar de nadruk op ligt. 

(Council Decision of 12 February, 2007/125/JHA) Voor dit jaar voorziet de Commissie een budget 

van 50 miljoen euro voor projecten van lidstaten in het kader van EU PNR. De Commissie toont 

hiermee aan dat ze, ondanks het ontbreken van een wettelijk kader, reeds veel belang hecht aan het EU 

PNR-gebeuren en de opstart van nationale projecten. Het budget zal gebruikt worden voor: “(…) 

supporting law enforcement cooperation through measures to set up Passenger Information Units in 

Member States for the collection, processing, analysis and exchange of Passenger Name Records 

(PNR) data (…)” (Targeted Call for Proposals, European Commission, 2012, p.2). Onder deze 

maatregelen behoren onder meer initiatieven ter voorbereiding van het opzetten van een nationale PIU, 

het opzetten van een push-structuur en het waarborgen van de privacy (Ibid.). Het is dus niet de 

bedoeling dat de lidstaten het verkregen budget gebruiken voor de effectieve werking van de PIU. De 

subsidies zijn enkel bedoeld om de lidstaten een duwtje in de rug te geven bij de voorbereiding van de 

implementatie, niet bij de praktische uitvoering ervan. De gesubsidieerde projecten zouden, na de 

verdeling van het budget, rond januari 2014 kunnen starten. 

Het budget van 50 miljoen euro vormt uiteraard een belangrijke stimulans om als lidstaat zelf reeds 

initiatieven te ondernemen. In afwachting van de goedkeuring van het voorstel van richtlijn is de 

Belgische politie onder leiding van LPA/Brunat gestart met het ontwikkelen van een Belgisch PNR-

project. Dit als voorbereiding op de implementatie van de toekomstige EU-richtlijn en met de hoop om 

een deel van het ISEC-budget in de wacht te slepen. De inkomsten zouden een grote steun zijn voor de 

opzet van een Belgische PIU, aangezien men dan al over een bepaald startbudget beschikt en men 

geen eigen middelen moet aanwenden. Met de opstart van het Belgisch PNR-project komt de politie 

daarenboven tegemoet aan een kritiek die vorig jaar gemaakt werd door het Comité P. Dat stelde 

immers in een van haar verslagen: “Wij merken ook een discrepantie op tussen de Europese 

(toekomstige) evolutie en de Belgische (ontbrekende) anticiperende aanpak.” (Verslag ‘Operationele 



Pagina | 63  

   

informatiestromen’ Comité P, 2012, p.26) De luchtvaartpolitie ging gedurende de eerste maand van dit 

jaar van start met de uitwerking van het project en de voorbereidende maatregelen. 

“We staan nog volledig, zelfs nog niet, in de kinderschoenen. We zitten volop in een 

opstartfase.” (Veyt - LPA, persoonlijke communicatie, 30 januari 2013) 

LPA wist op voorhand dat de uitwerking van dergelijk project niet van een leien dakje zou lopen, 

gezien de technische complexiteit en de snelle deadline. Ongeacht de uiterlijke datum voor het 

indienen van het Belgische voorstel (10 april) is men er in geslaagd om het project tijdig af te werken. 

Het werd daarentegen niet ingediend vanwege het grote financiële risico voor de federale politie. Men 

heeft weliswaar beslist om het volgend jaar opnieuw te proberen en de ontwikkelingen betreffende 

PNR ondertussen verder op te volgen. 

Inhoud en structuur van het project 

Het project situeert zich binnen het domein van de politie, omdat de richtlijn de bestrijding van 

criminele fenomenen centraal zet. De federale politie heeft op haar beurt het project naar zich 

toegetrokken, zodat LPA/Brunat momenteel verantwoordelijk is voor de opstart van het Belgische 

PNR-project. Vanuit de finaliteit van de EU PNR-richtlijn zou deze verantwoordelijkheid nochtans 

ook bij de Algemene directie van de gerechtelijke politie (DGJ
82

) kunnen liggen, die onder andere de 

centrale dienst van terrorisme huisvest. Anderzijds zitten de diensten van LPA/Brunat, die tot de 

bestuurlijke politie behoren, dagelijks in de omgeving van de luchthaven. Zij beschikken niet alleen 

over een groot aantal contacten, die hen veel informatie aanleveren, maar ook over de nodige expertise 

binnen dit domein. Dat argument maakt volgens H. Veyt (LPA, persoonlijke communicatie, 30 januari 

2013) dat LPA dichter bij het werkveld zit en dus de geknipte leider is voor het Belgische project. De 

tweede reden om het project toe te kennen aan LPA vloeit voort uit de huidige Belgische wetgeving. 

Momenteel bestaat er enkel een wettelijk kader voor de uitwisseling van passagiersgegevens in het 

kader van illegale immigratie, en LPA maakt hier gezien zijn bevoegdheden gebruik van. De FGP 

beschikt daarentegen niet over een specifieke wetgeving. W. Houbrechts (FGP, persoonlijke 

communicatie, 21 februari 2013) geeft daarbij aan dat de FGP als tweedelijnspolitie niet veel kan 

aanvangen met de bestuurlijke gegevens: “Dus daar hebben wij geen voordeel bij of geen nut of geen 

opdracht in die zaken op te vragen”. Enkel wanneer uit die gegevens informatie zou voortkomen die 

bijvoorbeeld wijst op mensenhandel of –smokkel zullen de gerechtelijke diensten ingeschakeld 

worden. 

Onder leiding van LPA neemt een veelzijdigheid aan partners deel aan de voorbereidingen van het 

Belgisch PNR-project. Deze partners zijn allen potentiële ‘competent authorities’ binnen de 

toekomstige PIU. In de eerste plaats vervult CGI, zoals eerder vermeld, een belangrijke rol. Zij 
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verzorgen de voorbereiding en opvolging van het wettelijk kader en staan dus mee in voor de 

beleidsontwikkeling op het vlak van PNR. Daarnaast behoort de Vaste Commissie van de Lokale 

Politie eveneens tot de projectgroep. De doorgifte van PNR-gegevens kan voor de lokale politie 

immers van belang zijn in het kader van de recherche. Stel dat men een zaak heeft over een bende van 

rondtrekkende daders, kan het interessant zijn om te weten of bepaalde verdachten ons land binnen 

gekomen zijn. Als dit het geval is, kan men onderzoeken met wie deze personen gereisd hebben, 

wanneer ze vertrokken zijn en waar ze precies naartoe gaan. De PIU kan dus ook voor de lokale politie 

relevante informatie aanleveren. Hoewel FGP/OA Airport het project niet leidt door een gebrek aan 

wetgeving, maken zij toch deel uit van de projectgroep. Hun aanwezigheid bij de besprekingen is puur 

informatief in afwachting van een toepasbaar wettelijk kader. Vanaf het moment dat er een 

wetswijziging zou komen waarbij API-gegevens verkregen kunnen worden voor terrorisme en ernstige 

criminaliteit, kan de FGP actief deel uitmaken van de PIU. De eerder vermelde centrale dienst van 

terrorisme (DJP
83

) behoort ook tot een van de aanwezige actoren, net als CGO
84

. De douane maakt 

voorlopig geen deel uit van het project, maar zou daar in de toekomst wel aan toegevoegd worden. In 

dat geval kan de Belgische douane zich spiegelen aan de werking op de Nederlandse luchthaven van 

Schiphol, waar politie- en douanediensten samen voor de analyse van de PNR-gegevens instaan. Op 

dit moment wil de douane echter niet zomaar in het project stappen. Ze willen eerst bekijken wat de 

mogelijkheden zijn en hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het project. LPA is niettemin op de 

hoogte van de interesse van de douane, gezien het een van hun belangrijkste partners op de luchthaven 

is, maar geeft toe dat het korte tijdskader het momenteel niet toelaat om samen te komen. 

“Maar dat is nog maar een beperkt gedeelte, want er zijn nog partners binnen de politie die 

betrokken zijn.” (Veyt - LPA, persoonlijke communicatie, 30 januari 2013) 

Zoals voorgaand citaat aanhaalt, kunnen evenzeer andere partners belangstelling tonen voor het 

project. De Veiligheid van de Staat is een van de mogelijkheden, net als ADIV
85

. W. Houbrechts 

(FGP, persoonlijke communicatie, 21 februari 2013) vindt ook de aanwezigheid van het parket een 

meerwaarde, waarvan specifiek het federaal parket. Wanneer uit de PNR-gegevens relevante 

informatie voortkomt, is het mogelijk dat bijkomende vragen gesteld moeten worden aan buitenlandse 

autoriteiten. In dat geval zal de politie vaak rechtshulpverzoeken gebruiken, waarbij het belangrijk is 

dat het parket aanwezig is op het moment dat dergelijke vraag zich stelt. 

De zonet opgesomde partners zorgen voor de voeding vanuit het werkveld en komen regelmatig 

samen om te overleggen over de volgende stappen binnen het PNR-project. Eens de voorbereidende 

vergaderingen afgelopen zijn, wordt een vaste projectgroep opgericht. Deze zal het volledige PNR-

project uitschrijven, waarbij de uitbouw van de PIU de belangrijkste stap is. Het uitbouwen van dit 
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orgaan verloopt in vier fasen, gelijklopend met de vier taken die het uitvoert
86

. In het begin zal enkel 

LPA deel uitmaken van de PIU. De PIU zal zich in zijn initiële werking tot de basisprocessen 

beperken, zodat de medewerkers van LPA de verschillende toepassingen leren kennen. 

“Wat wij [LPA] zouden willen doen… Als je het procesmatig bekijkt, zijn er vier grote 

onderdelen. Onze finaliteit met ons project is starten met een PIU. Een zeer bescheiden vorm, 

met eigen middelen, hier bij ons in onze eenheid [LPA]. Dat is onze doelstelling, dat we dat 

kunnen creëren. Basic.” (Veyt - LPA, persoonlijke communicatie, 30 januari 2013) 

Na de oprichting van de PIU kan men van start gaan met de eigenlijke implementatie en exploitatie 

van de gegevens. Een eerste fase bestaat uit het verzamelen van de gegevens door middel van een 

push-systeem (collect). De luchtvaartpolitie zou in dit geval het voorbeeld van Nederland volgen door 

met een beperkt aantal, in de eerste plaats Belgische, luchtvaartmaatschappijen samen te werken. 

Binnen het geheel van vluchten van deze maatschappij(en) zou men vooral focussen op de 

risicovluchten, in dit geval deze vanuit Centraal-Afrika. Deze vluchten bieden een bijkomend voordeel 

omdat ze lang onderweg zijn en de PIU zo voldoende tijd heeft om de gegevens binnen te halen en te 

analyseren voor de aankomst. Ter vergelijking: een vlucht vanuit Londen behoort ook tot extra-

Schengen, maar is daarentegen minder interessant. Door de korte reistijd zal de winst, namelijk het 

aantal (geïdentificeerde) risicopassagiers, minimaal zijn. De gegevens moeten dus op een 

geautomatiseerde manier binnengehaald worden in het systeem van de PIU. Om dit proces vlot te laten 

verlopen, zal de PIU aan de luchtvaartmaatschappijen vragen om de data op een digitale manier aan te 

reiken. In principe zou dit voor de vervoerder geen probleem mogen opleveren, omdat het gebruikte 

systeem reeds aanwezig is. Dat is gemaakt om systematisch bepaalde gegevens door te sturen naar de 

landingsplaatsen. Men zal bijgevolg enkel een nieuwe bestemming moeten programmeren.  

“De opstart van zo’n systeem? Dat heeft wat tijd nodig, maar eens dat draait heb je daar 

eigenlijk geen problemen mee. (…) Het systeem kent dat en dan moet je gewoon adressen 

formatteren naar waar dat gestuurd wordt. Dan gebeurt dat automatisch.” (Vandenbergh - 

SN, persoonlijke communicatie, 5 maart 2013) 

De tweede fase wordt omschreven als een cruciale stap in het hele proces, omdat ze heel wat 

uitdagingen bevat. Deze fase is immers de overgang van het verzamelen van de gegevens naar het 

omzetten in een leesbaar format, om ze vervolgens te analyseren (analyse). Enerzijds moet LPA de 

data aftoetsen aan de verschillende databanken, zoals SIS en ANG. Dit proces is vrij eenvoudig en 

technisch ook niet zo moeilijk. Men heeft enkel een bepaald soort software en de vereiste koppelingen 

nodig. H. Veyt (LPA, persoonlijke communicatie, 30 januari 2013) benadrukt evenwel dat de aankoop 

van het systeem een investering zal vergen, waarbij ook de technische dienst mee in het verhaal moet 

                                                      
86

 Zie 1.4.1 



Pagina | 66  

   

stappen. Dit is “de kritieke succesfactor bij ons [politie] en zeker binnen een logge organisatie zoals 

we soms zijn” (Ibid.). Anderzijds kan men op basis van de verzamelde gegevens ook profielen 

opmaken. In tegenstelling tot het vergelijken met de beschikbare databanken is deze opdracht veel 

moeilijker. Een onderzoeker heeft het naar verloop van tijd in de vingers om de risicopassagiers eruit 

te halen. Bij de geautomatiseerde analyse zullen deze profielen echter gekwantificeerd moeten 

worden. Dit is ongetwijfeld complex, aangezien er bijvoorbeeld moet worden vastgelegd wat 

statistisch bekeken het profiel van een drugskoerier is. Daarenboven komt nog eens het wettelijk 

aspect. Als LPA nu start met de oprichting van een PIU zouden de activiteiten, bij gebrek aan een 

specifiek wettelijk kader voor PNR-gegevens, onder de regels van het proactief onderzoek vallen. De 

vraag is daarentegen of het geautomatiseerd verzamelen en analyseren onder dit kader mag vallen. Bij 

de opstart van een Belgisch project zal men dus rekening moeten houden met het bestaande regulier 

kader, indien men de regels van de privacy niet wil schenden. 

Na de analyse dient men ook te handelen op basis van de gegevens. Dit is de derde fase in het proces 

(act). In het kader van de API zal LPA risicopassagiers en niet-risicopassagiers splitsen, waarbij de 

eerste categorie aan een grondige controle onderworpen wordt. Op die manier kan LPA haar 

grensbewaking ondersteunen en verbeteren. Betreffende de PNR-toepassingen zal dit eveneens een 

heel belangrijke stap zijn, omdat de PIU een overvloed aan informatie zal binnen krijgen. De 

ingebouwde knipperlichten zijn absoluut nodig om een inschatting te kunnen maken van de nodige 

capaciteit. Wanneer een potentiele terrorist aankomt op de luchthaven moet men namelijk voldoende 

capaciteit vrij maken om die persoon eruit te halen of te volgen. Het is mogelijk dat de informatie 

aangeeft dat een gekende terrorist op komst is, maar dat er omwille van capaciteitsproblemen geen tijd 

is om die persoon te controleren. Dit kan ernstige consequenties hebben. Om te bepalen welke 

capaciteit in bepaalde gevallen moet gevrijwaard worden, zal men dus een beleid moeten opmaken. 

“Je zal een policy moeten hebben die zegt: wat doe je met de informatie en wat doe je ermee 

op het moment dat je niet de capaciteit hebt om te reageren.” (Veyt - LPA, persoonlijke 

communicatie, 30 januari 2013) 

De vierde en laatste fase bestaat uit het opslaan van de data (store). Het voorstel van richtlijn beschrijft 

duidelijk hoe de data opgeslagen, geanonimiseerd en terug gepersonaliseerd moeten worden. Hier zal 

LPA vooral moeten nadenken over de manier waarop ze de privacy-voorschriften zullen inwilligen. 

Nederland zal een belangrijk voorbeeld zijn bij de opstart van het Belgisch project, omdat zij al veel 

verder staan met de implementatie van hun PNR-systeem. LPA wil op een gelijkaardige manier 

tewerk gaan, maar iets beperkter qua omvang. Om een degelijke basis op te bouwen, zal de politie 

desalniettemin iedereen moeten overtuigen van het verhaal. Enkel dan kan men, net als de 

Nederlanders, op een projectmatige manier werken. Zij maken immers duidelijk capaciteit vrij, doen 

investeringen en beginnen ook effectief aan de veranderingen. 
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“Bij ons is dat meer ‘à la Belge’ een beetje: doe jij dat even tussendoor, we proberen, vallen 

en opstaan. Je doet het ook wel projectmatig, maar je hebt er veel minder capaciteit voor en 

veel minder het tijdskader en de vrijheid van handelen om dat te doen.” (Veyt - LPA, 

persoonlijke communicatie, 30 januari, 2013) 

4.3.2 Grootste implicaties 

Al deze veranderingen zullen ongetwijfeld een invloed hebben op de interne werking van de 

verschillende autoriteiten. Van den Bosch & Zorko (2008) vragen zich af of de druk op de nationale 

capaciteit groter wordt naarmate meer Europese prioriteiten opgelegd worden. Uit alle interviews 

bleek inderdaad dat de beschikbare capaciteit de grootste kritische factor is. De Europese Commissie 

voorspelt dat een land als België minstens 30 medewerkers zou nodig hebben voor enkel en alleen de 

werking van de PIU. Indien men de intra-Schengen vluchten erbij neemt, zou men zelfs 60 

medewerkers moeten voorzien. Deze aantallen geven nogmaals aan hoeveel belang Europa hecht aan 

de EU PNR. De schatting van LPA is daarentegen iets bescheidener. Zij zouden voorlopig rekenen op 

een tiental personen in de initiële periode van de opstart. Dit is echter een ruwe schatting, gemaakt op 

basis van de jaarlijkse passagiersaantallen op Brussels Airport. 

“Als je gewoon naar de cijfers kijkt, 19 miljoen passagiers waarvan 8 miljoen extra-Schengen 

en 11 miljoen intra-Schengen, dan is dat om die 8 miljoen te gaan analyseren.” (Veyt - LPA, 

persoonlijke communicatie, 30 januari 2013) 

Dit is echter voor de opstartfase van het project. W. Houbrechts (FGP) waarschuwt dat men veel meer 

capaciteit moet voorzien: “Als we het project van Afrika bekijken, die komen allemaal ’s morgens 

rond vier uur aan op de luchthaven. Die vertrekken ginder ’s nachts, dus ’s nachts moet al dat werk 

ook gedaan worden.” (persoonlijke communicatie, 21 februari 2013). De PIU zal daarom 24/24 en 7/7 

operationeel moeten zijn. Anders kan men het proactieve luik niet naar behoren uitvoeren en valt een 

heleboel interessante informatie weg. Daarenboven zullen ook vragen van binnenlandse collega’s en 

buitenlandse PIU’s ontvangen worden. In tijden van bezuinigingen is personeelscapaciteit echter 

overal een probleem. De federale dienst kan momenteel geen medewerkers missen, waardoor extra 

aanwervingen nodig zouden zijn. 

De douane houdt er daarentegen een iets andere mening op na. M. Smets (douane, persoonlijke 

communicatie, 4 maart 2013) denkt dat eerder de capaciteit van de opslagruimte een probleem zou 

kunnen zijn. De bestaande personeelscapaciteit van de douane moet wel voldoende zijn om mee te 

stappen in het Belgisch project. Zij zijn op dit moment al een risicoanalysegroep aan het oprichten op 

centraal niveau, maar kunnen eventueel ook voor liaisonofficieren van de douane binnen de politie 

zorgen. Daar heeft men in het verleden al positieve ervaringen mee gehad. 
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“Dat heeft in veel gevallen vruchten afgeworpen. Niet alleen om tot een betere 

verstandhouding te komen met de politiediensten, maar ook tot een betere best practice op het 

terrein.” (Ibid.) 

Het financiële aspect zal eveneens een belangrijke factor zijn. Naast een inschatting van de nodige 

capaciteit liet de Europese Commissie een budgettaire impactstudie
87

 uitvoeren. De Commissie rekent 

daarin op een totale kost van 221 miljoen euro voor de oprichting van de PIU’s van alle lidstaten 

samen. De onderhouds- en personeelskosten zouden het grootste deel van het budget voor hun 

rekening nemen, met net geen 62 en 12 miljoen euro. Het Nederlandse project zou ongeveer 25 

miljoen euro kosten, terwijl een Luxemburgs project 12 miljoen zou vragen. (PowerPoint 

‘Europadagen’ Federale Politie, 2012) Wanneer je dergelijke bedragen bekijkt, is het niet meer dan 

logisch dat LPA een deel van de ISEC-financiering wil binnenhalen. Na de eerste voorbereidende 

vergaderingen maakte men een budgetraming voor het Belgisch project en kwam daarbij aan een 

bedrag tussen de 4 en de 10 miljoen euro (PowerPoint ‘Project PNR’, Federale Politie - LPA/Brunat, 

2013). 

4.4 Algemene bemerkingen binnen het toekomstperspectief 

Als conclusie kunnen we stellen dat er gedurende deze discussie nog heel wat strategische vragen 

omtrent het budget, de opbouw en de invulling van het project naar boven drijven. We sluiten dit 

hoofdstuk bijgevolg af met drie dominante kanttekeningen over de toekomstige evolutie van de 

doorgifte van PNR-gegevens. 

Een van de grote discussiepunten dat aan bod kwam tijdens de interviews is de mogelijke inclusie van 

intra-Schengen vluchten. In tegenstelling tot wat H. Veyt (LPA, persoonlijke communicatie, 30 januari 

2013)“de absurditeit van het Amerikaanse systeem”
88

 noemt, erkent hij dat de Europese lidstaten 

vanuit een logisch opzicht evenveel aandacht moeten besteden aan intra- en extra-Schengen vluchten. 

De hoofdcommissaris maakt echter twee bemerkingen. Ten eerste zal de hoeveelheid te analyseren 

data gigantisch stijgen. De Belgische luchthavens ontvangen jaarlijks immers 19 miljoen passagiers, 

waarvan er 11 miljoen binnen de Schengenzone reizen. De inclusie van intra-Schengen vluchten zorgt 

dus voor meer dan een verdubbeling van het aantal gegevens. Gezien de onzekerheden omtrent de 

capaciteitsvoorzieningen voor het EU PNR-project is het dan ook afwachten of de politiediensten 

dergelijke hoeveelheden aankunnen. Ten tweede vermeldt H. Veyt (Ibid.) de schijnbare 

tegenstrijdigheid met het vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie.  C. Verkleij (EC, 

persoonlijke communicatie, 21 maart 2013) benadrukt echter dat de passagiers tijdens hun 
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 Impact assessment 4 februari 2011 
88

 De Verenigde Staten drijven de controles ten aanzien van niet-Amerikanen op, terwijl in de periode 1998-2005 

slechts 6477 van de 26.445 slachtoffers gemaakt werden door internationale terroristen. Inheems terrorisme 

vertegenwoordigt dus het grootste deel van alle terroristische aanslagen.  (Sánchez-Cuenca & de la Calle, 2009) 
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verplaatsing geen enkele hinder zullen ondervinden van de controles. De PNR-gegevens van een 

vlucht zijn namelijk enkele dagen voor het vertrek beschikbaar en worden direct geanalyseerd. 

Spontane en niet-systematische controles zijn door de juridische diensten van de Europese Unie 

daarenboven niet tegenstrijdig bevonden met het vrij verkeer van personen (Council of the European 

Union nr.8230/11, 2011b). 

“De informatie wordt dus niet pas gecontroleerd op het moment dat je fysiek de grens over 

gaat. En daarom is het ook geen Schengen-grenscontrole, omdat je geen systematische 

controle aan de grens nodig hebt. Het gebeurt op een ander tijdstip en voor andere redenen.” 

(Verkleij – EC, persoonlijke communicatie, 21 maart 2013) 

De mogelijke hinder tijdens het reizen buiten beschouwing gelaten, stelt H. Veyt (LPA, persoonlijke 

communicatie, 30 januari 2013) zich vragen bij de aanvaardbaarheid van de uitbreidende controles. 

Hij vraagt zich af of het toelaatbaar is om in de toekomst alle Europese passagiers te controleren en 

hun gegevens door een databank te halen. Een persoon kan immers aan bepaalde criteria van een 

risicoprofiel voldoen en daardoor, al dan niet terecht, tegengehouden worden. Hoewel een passagier 

akkoord gaat met de doorgifte van zijn gegevens kan hij daardoor op een zekere manier ook 

slachtoffer worden van het gebruik ervan. 

“Dan stel ik mij die vraag niet als politieman, maar als burger. (…) Je gaat zoeken in een 

hooiberg om daar mogelijk potentiële verdachten te gaan vinden, wat weliswaar heel effectief 

is, maar is dat democratisch aanvaardbaar? Is dat geen big brother?” (Veyt - LPA, 

persoonlijke communicatie, 30 januari 2013) 

De discussie rond het vrij verkeer van personen hangt samen met deze over de transportwijzen die 

onderworpen worden aan de PNR-controles. Het lijkt immers onlogisch dat een land zich enkel 

toespitst op de luchtvaart en niet op het maritiem-, auto- of treinverkeer. Volgens J. Siegl (EC, 

persoonlijke communicatie, 21 maart 2013) is hier een duidelijke verklaring voor: PNR-data worden 

enkel verzameld in de luchtvaartsector. Deze data worden niet opgevraagd wanneer de EU-burger 

voor een ander transportmiddel kiest. Daarenboven is de reistijd van de alternatieve vervoersmiddelen 

beduidend korter dan de reistijd van een vliegtuig. De Europese Unie heeft daarom geen intenties om 

het gebruik van passagiersgegevens uit te breiden naar andere vervoersmiddelen. 

“On our side [European Commission] there’s no internal work, no intentions, no plans to do 

anything on other modes of transport. I think we have a clear case with strong and 

comprehensive evidence for de necessity of processing PNR in the air transport sector.” (J. 

Siegl - EC, persoonlijke communicatie, 21 maart 2013) 

Het tweede discussiepunt gaat over de mogelijkheid van EU-lidstaten om mee te evolueren met de 

goede voornemens van de Europese Unie. Brown (2010) spreekt daarbij over het risico van de breder 
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wordende implementatiekloof. Dit is de kloof tussen de verplichtingen van de Unie enerzijds en de 

concrete resultaten op nationaal niveau anderzijds (Ibid.). Het stijgend aantal wetgevende initiatieven 

in de strijd tegen terrorisme na 9/11 ligt onder meer aan de oorzaak hiervan. Ondanks de productiviteit 

van de Unie moeten de lidstaten de kans krijgen om de verplichtingen binnen de opgelegde deadlines 

tot een goed einde te brengen. (Brown, 2010) In 2008 maakte de Europese Commissie bekend dat 

slechts 40 procent van de bestaande initiatieven rond terrorismebestrijding geïmplementeerd werd 

(Ibid.). Het gebrek aan effectieve implementaties beschrijft Argomaniz (2010) dan ook als de 

achilleshiel van de EU. 

“(…) als je wetgeving hebt, moet je toch ook in staat zijn om de naleving ervan te garanderen.” 

(Verkleij - EC, persoonlijke communicatie, 21 maart 2013) 

Het groeiende aantal regelgevingen zorgt voor een onoverzichtelijk wettelijk kader en diept de 

implementatiekloof steeds verder uit. Dit heeft tot gevolg dat de geloofwaardigheid van de EU op de 

helling komt te staan. Het is immers belangrijk om de voorgenomen taken op een voldoende manier te 

vervullen en daarenboven de gestelde doelen te bereiken. De Europese Unie moet daarom nagaan of 

de huidige regelgevingen volledig geïmplementeerd zijn, vooraleer nieuwe initiatieven de wereld in te 

sturen. Anders riskeert Europa om in een virtueel wetgevend kader te belanden, waarbij de Europese 

burgers geen enkel voordeel hebben bij de vooruitgang die op Europees niveau gemaakt wordt. 

(Brown, 2011) 

“Het is wel belangrijk om jezelf iedere keer wel de vraag te stellen ‘wat hebben we nodig’ en ‘kan 

dit misschien ook gedaan worden met bestaande gegevens’.” (Verkleij - EC, persoonlijke 

communicatie, 21 maart 2013) 

De derde en laatste kanttekening gaat over de invloed die software- en projectfirma’s uitoefenen op de 

huidige informatie gestuurde wereld. H. Veyt (LPA, persoonlijke communicatie, 30 januari 2013) 

heeft het in dat licht over het “industrie gestuurde creëren van een noodzaak aan 

securitymaatregelen”. De luchtvaartsector alleen al beschikt over ontelbaar veel mogelijkheden voor 

het installeren van veiligheidssoftware en -hardware. Wanneer een projectontwikkelaar in zee gaat met 

een land en goede diensten levert, is de kans groot dat ook andere landen voor dit bedrijf zullen 

kiezen. SITA, IBM en Capgemini zijn slechts enkele van de grote spelers op de markt. Zij schetsen 

maar al te graag het beeld van een steeds onveiliger wordende maatschappij. 

“Die spreken over mogelijkheden om mensen in de gaten te houden, zodanig dat je er koude 

rillingen van kreeg. (…) Dat is echt beangstigend. Tot hoever wil je daar dan in gaan?” (Veyt 

– LPA, persoonlijke communicatie, 30 januari 2013) 
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4.5 Besluit 

Het tweede luik van dit empirisch onderzoek bepreekt eerst de inspraak van de Belgische actoren bij 

de totstandkoming van het Europees voorstel. Daaruit blijkt dat LPA/Brunat en FGP/OA Airport 

wederzijds communiceren met de Directie voor Internationale Politiesamenwerking over de meest 

recente ontwikkelingen op EU-niveau. De luchtvaartmaatschappijen KLM en SN worden dan weer op 

de hoogte gehouden door de Association of European Airlines en de International Air Transport 

Association, waar zij via gebundelde krachten hun inbreng trachten te geven. Waar de vervoerders van 

mening zijn dat EU PNR hen opgedrongen wordt, zijn de rechtshandhavingsautoriteiten wel overtuigd 

van de meerwaarde van dit project. Zij zullen vooral streven naar een efficiëntere opsporing. 

Niettemin hebben de politiediensten nog heel wat vragen bij het toekomstig wetgevend kader, de 

technische invulling van het project en de capaciteitsverdeling. Daarna behandelt dit hoofdstuk de 

inhoud en het proces van de door te voeren veranderingen bij de Belgische politiediensten. In 

afwachting van de goedkeuring van het voorstel van richtlijn is de politie onder leiding van 

LPA/Brunat gestart met het ontwikkelen van een Belgisch PNR-project, samen met een veelzijdigheid 

aan partners. De uitbouw van de PIU is de belangrijkste stap van het project en zou verlopen volgens 

vier fasen die gelijklopen met de taken van de PIU (collect, analyse, act, store). Vooral de tweede fase, 

de omzetting naar een leesbaar format en de analyse van de gegevens, wordt als cruciaal omschreven. 

Al deze veranderingen zullen ongetwijfeld een invloed hebben op de interne werking van de 

verschillende autoriteiten. Vooral de personeelscapaciteit, de opslagruimte voor de data en het 

financiële aspect zijn aandachtspunten. Ondertussen blijven er strategische vragen over de inclusie van 

intra-Schengen vluchten, de groeiende implementatiekloof tussen de Unie en de lidstaten, en de 

invloed van software- en projectfirma’s achter de schermen. 
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5. Algemene conclusie 

Deze masterproef trachtte via een literatuurstudie en een kwalitatief onderzoek te achterhalen wat de 

mogelijke knelpunten zijn van de implementatie van de Europese PNR-richtlijn in België. Eerst 

beschreef de literatuurstudie de evolutie en de bestaande problematiek rond het gebruik van PNR-

gegevens. Daarna maakte het kwalitatieve deel van dit onderzoek een analyse van het verschil tussen 

de gewenste en de aanwezige praktijksituatie op basis van documenten en de meningen van 

belanghebbenden. Tijdens het kwalitatief onderzoek werd een onderzoeksinstrument gebruikt, dat 

ontstond door de integratie van het ‘model van organisatieverandering’ van Pettigrew & Whipp en het 

‘kader ter evaluatie van antiterrorismebeleid’ van Nelen, Leeuw & Boogaerts. Dit instrument focust 

zowel op de context, de inhoud, als het proces van de implementatie van de EU PNR-richtlijn. 

In het eerste hoofdstuk werden de historische achtergronden van het ontstaan en de ontwikkeling van 

het Europees PNR-voorstel geschetst via een beschrijving van de ‘outer context’. Naar analogie met 

het onderzoeksinstrument kunnen we stellen dat de terroristische aanslagen van 2001 het gebruik van 

passagiersgegevens in het kader van de veiligheid in een stroomversnelling brachten. Niettemin is het 

moeilijk om de effectieve oorzaak van dit gebruik aan te duiden. De aanleiding voor de Europese 

doorgifte van PNR-data is daarentegen wel duidelijk. Naast de aanslagen van Madrid en Londen 

waren de tekortkomingen van de bestaande API-gegevens het signaal om een Europees PNR-project 

uit te werken. De daaropvolgende wetgevende ontwikkelingen lagen vervolgens aan de basis van het 

huidig EU PNR-voorstel, waarvan de inhoud in dit hoofdstuk beschreven wordt. Ter afsluiting werd 

kort de nadruk gelegd op de databescherming, die nog steeds een van de grootste discussies vormt. 

De ‘inner context’ focust in het derde hoofdstuk op de verschillende doelgroepen van het EU PNR-

voorstel. Via een schets van hun werking werd nagegaan of het voorstel van richtlijn tegemoet komt 

aan de noden uit de praktijk. Deze overeenkomst bleek wel degelijk het geval te zijn voor de meeste 

problematieken en noden die de actoren aangaven. Het voorstel reikt vooral een wettelijk kader aan 

zodat de rechtsonzekerheid, die de politiediensten en luchtvaartmaatschappijen aanduiden als grootste 

problematiek, opgelost wordt. Hiermee komt de Commissie echter niet tegemoet aan de aanwezigheid 

van een umbrella-document dat de gestapelde wetgeving wegwerkt. Het voorstel draagt verder niet bij 

tot de wens van de luchtvaartmaatschappijen voor de oprichting van een gecentraliseerd systeem. Ten 

slotte vermelden de politiediensten de nood aan een koppeling tussen API- en PNR-gegevens. Het 

voorstel zegt daarentegen niets over deze koppeling, hoewel het een belangrijk aspect is waar de 

actoren graag enige duidelijkheid over zouden krijgen. 

Het vierde en laatste hoofdstuk van dit empirisch onderzoek handelt over de inhoud van de Belgische 

implementatie van het voorstel en het proces ernaartoe, om uiteindelijk te concluderen welke impact 

de implementatie op de betrokken politiediensten zal hebben. In afwachting van de goedkeuring van 
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het Europees voorstel is LPA/Brunat samen met verscheidene partners gestart met de ontwikkeling 

van een Belgisch PNR-project. Het EU PNR-voorstel zal een enorme impact hebben op de organisatie 

en de werkwijze van de betrokken politiediensten. Vooral de technische werking van het gebruik van 

PNR-gegevens en de capaciteitsverdeling zullen grote veranderingen ondergaan. Men zal ook 

rekening moeten houden met de nodige opslagruimte voor de data. De allergrootste consequentie ligt 

evenwel bij het financiële aspect. Het kostenplaatje zal immers een grote invloed hebben op de manier 

waarop het Belgisch PNR-project ingevuld wordt en op de al dan niet voldoende effectieve werking 

van de beschikbare capaciteit. Bovendien hebben de betrokken actoren nog heel wat strategische 

vragen over de inclusie van intra-Schengen vluchten, de groeiende implementatiekloof tussen de Unie 

en de lidstaten en de invloed van software- en projectfirma’s achter de schermen. 

De beschreven problematieken in dit onderzoek zijn allerminst exhaustief. Er blijft nog heel wat 

materie over voor bijkomend wetenschappelijk onderzoek. De cultuur van de politiediensten is een 

aspect van het onderzoeksinstrument dat onvoldoende aan bod kwam in deze masterproef en dient 

nader onderzocht te worden na de implementatie van het voorstel. Via een grootschalig onderzoek bij 

de medewerkers van de betrokken politiediensten is het dan mogelijk om na te gaan of bepaalde 

culturele obstakels aanwezig waren vóór de veranderingen, en of deze obstakels doorheen de 

implementatiefase overwonnen worden. Verder raad ik aan om via onderzoek een overzicht te maken 

van alle potentiële actoren (parket, lokale politie, ADIV, etc.) die nood hebben aan of baat hebben bij 

het gebruik van PNR-gegevens. Deze masterproef onderzoekt namelijk enkel de noden van de 

luchtvaartmaatschappijen en de politie- en douanediensten. Daarnaast zou ik een vergelijkende studie 

maken tussen landen die reeds gebruik maken van een PNR-systeem, zodat de beste keuzes gemaakt 

worden over onder meer de technische invulling van het project. Daarnaast bespreekt deze masterproef 

enkel de mogelijke impact van de implementatie op de werking van de politiediensten. Een grondige 

bespreking van de impact op de luchtvaartmaatschappijen kan echter nuttige perspectieven opleveren, 

waarop de samenwerking tussen private maatschappijen en autoriteiten verbeterd kan worden.  

Deze masterproef had als doelstelling om een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de knelpunten 

van een potentiële implementatie van de Europese PNR-richtlijn in België. Het is uiteindelijk wachten 

op de eigenlijke implementatie vooraleer we een volledig zicht op de problemen kunnen krijgen. Dit 

duidt het belang aan van ex-post onderzoek, naast dat van ex-ante onderzoek dat in de vorige alinea 

aangehaald werd. Na de doorgevoerde veranderingen moet onderzocht worden op welke aspecten van 

de praktijk de implementatie een invloed uitoefende en of deze aspecten overeenkomen met de 

indicaties in deze masterproef. Bovendien moet geverifieerd worden of de noden die dit eindwerk 

beschrijft effectief ingewilligd worden door het toepassen van de richtlijn. Deze masterproef kan 

bijgevolg als een leidraad dienen om de Belgische implementatie te evalueren. 
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Niettemin valt uit de beschreven noden te concluderen dat het EU PNR-project zeer veel potentieel 

heeft. Ondanks het enthousiasme van de lidstaten is het evenwel essentieel dat de Europese Unie een 

duidelijk wetgevend document opstelt. Dit moet enerzijds alle voorwaarden rond onder meer de 

databescherming, werking van de PIU’s en verwerking van de PNR-gegevens glashelder maken voor 

de verschillende actoren. Anderzijds is het uiterst belangrijk dat de doelbeperking onbetwistbaar is. 

Enkel dan zullen het handhaven van de veiligheid en de privacy hand in hand gaan, en zullen de 

lidstaten volledig achter het project staan. Een niet mis te verstane inhoud maakt ook de kans op een 

efficiënte implementatie groter, aangezien de betrokken diensten specifiek tewerk kunnen gaan. Deze 

efficiëntie zal zich dan weer uiten in een optimale sturing van de capaciteit, wat op zijn beurt de 

opsporingsstatistieken positief beïnvloedt. Hoewel de positieve effecten voor de betrokken diensten na 

verloop van tijd meer dan waarschijnlijk zichtbaar zullen zijn, moeten alle actoren veel energie 

investeren. Het is dan ook de vraag of de Europese Unie gedurende de toekomst van dit beleidsdomein 

voldoende rekening zal houden met de mening van het praktijkniveau. Dit is een zeer belangrijk 

opmerking, omdat de mensen in de praktijk slechts bereid zullen zijn om voldoende te investeren in 

het project als de Unie voldoende inspanningen levert om naar hun inbreng te luisteren. De EU moet 

dus, net zoals na het kaderbesluit van 2007, alle actoren betrekken in het wetgevingsproces. 

Tot slot wens ik nog enkele aanbevelingen mee te geven voor de luchtvaartmaatschappijen en de 

betrokken politiediensten. Ik merkte tijdens de interviews dat het wederzijds vertrouwen tussen de 

luchtvaartmaatschappijen en de autoriteiten een belangrijk aspect van hun samenwerking is. Daarom is 

het essentieel om in de toekomst regelmatig overlegmomenten tussen beiden te blijven organiseren, 

zodat men op de hoogte blijft van elkaars werking. Dit overleg kan ook de gepaste gelegenheid zijn 

om samen naar de vertegenwoordigers op het politieke niveau te stappen en daar de huidige 

problematiek van de rechtsonzekerheid aan te kaarten. Men moet vergaderen met wetgevende 

instanties, al dan niet via CGI, zodat deze op de hoogte zijn van de inhoudelijke aspecten die het 

praktijkniveau nodig heeft. De nationale wetgeving vormt immers de basis voor de opstart van de 

praktijk. Tot slot raad ik de betrokken politiediensten en andere vertegenwoordigde instanties binnen 

de PIU aan om te investeren in de ‘awareness’ of bewustwording van hun eigen medewerkers en hun 

partners (vb. lokale politie). De medewerkers moeten enerzijds op de hoogte zijn van de werking en de 

voordelen van de richtlijn, terwijl de partners zich anderzijds bewust moeten zijn van de 

mogelijkheden die de PIU hen biedt. Ik ben ervan overtuigd dat de technische obstakels steeds 

overwonnen kunnen worden, maar dat een efficiënte werking van de PIU afhankelijk zal zijn van een 

duidelijke communicatie en wederzijds vertrouwen tussen de verschillende partners. 
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Betreft:                Voorstel voor een richtlijn van de Raad en het Europees Parlement over het 

gebruik van persoonsgegevens van passagiers voor het voorkomen, opsporen, 
onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit 

 

 
 
 

Achtergrond 
 

1. De Commissie heeft op 17 november 2007 het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad 

over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor wetshand- 

havingsdoeleinden bij de Raad ingediend. Dit voorstel is grondig besproken tijdens het 

Sloveense, het Franse en het Tsjechische voorzitterschap. Door de inwerkingtreding van het 

Verdrag van Lissabon is het voorstel, dat nog niet was goedgekeurd, juridisch achterhaald. 

 
 

2. De Commissie heeft op 3 februari 2011 een voorstel voor een richtlijn van het Europees 

Parlement en de Raad over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers voor het 

voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware 

criminaliteit ingediend.
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3. Tijdens de Raadszitting van 11 april 2011 is van gedachten gewisseld over de vraag of 

vluchten binnen de EU in de werkingssfeer van de ontwerprichtlijn moeten worden 

opgenomen. In het verlengde van die bespreking zijn de werkzaamheden ter voorbereiding 

van het ontwerp van PNR-richtlijn op het niveau van de deskundigen in de Groep algemene 

aangelegenheden, waaronder evaluatie, voortgezet op basis van de aanwijzing van de Raad 

dat de richtlijn afzonderlijke lidstaten de mogelijkheid moet bieden te gelasten dat voor 

vluchten binnen de EU PNR-gegevens worden verzameld, en dat de bij de PNR-richtlijn 

ingestelde wettelijke regeling moet gelden voor het verzamelen en verwerken van deze 

gegevens
1
. 

 

 
 

4. Sedert de Commissie haar voorstel heeft ingediend, heeft de Groep algemene aangelegen- 

heden, waaronder evaluatie, het al meer dan een jaar in bespreking. De werkingssfeer van het 

voorstel is grondig besproken en verder verfijnd, en er is reeds bepaald voor welke doeleinden 

en in welke gevallen de krachtens de richtlijn verzamelde PNR-gegevens kunnen worden 

gebruikt. Een aantal lidstaten pleit voor het verruimen van de werkingssfeer van de richtlijn 

naar andere dan de tot dusver beoogde doelen. Het is evenwel de overtuiging van het 

voorzitterschap dat een duidelijke en strikte afbakening van de beoogde doelen belangrijk is 

ter vrijwaring van de proportionaliteit van de richtlijn. Het voorzitterschap is dan ook de 

mening toegedaan dat er vooralsnog geen verdere wijzigingen moeten worden aangebracht in 

de werkingssfeer van de richtlijn. De evaluatiebepaling in het voorstel biedt hoe dan ook de 

mogelijkheid de richtlijn in de toekomst op basis van de ervaringen in de lidstaten te herzien. 

 
 

5. De uitgebreide gedachtewisselingen die aan dit dossier zijn gewijd en de aanzienlijke 

inspanningen die onder het Hongaarse, het Poolse en het Deense voorzitterschap zijn geleverd 

om rekening te houden met alle standpunten hebben naar de mening van het voorzitterschap 

een evenwichtige ontwerprichtlijn opgeleverd. 

 
 

6. Negen delegaties handhaven een algemeen studievoorbehoud bij het voorstel, twee delegaties 

maken een algemeen voorbehoud en twee delegaties maken een voorbehoud voor 

parlementaire behandeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1            
9103/11 GENVAL 43 AVIATION 100 DATAPROTECT 34 CODEC 648. 
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Bewaartermijn 
 

 
7. De Commissie had een eerste bewaartermijn van 30 dagen voorgesteld, waarna de afgeschermde 

gegevens nog gedurende vijf jaar zouden worden bewaard. Uit de onderhandelingen is gebleken 

dat een eerste bewaartermijn van 30 dagen over het algemeen vanuit operationeel oogpunt als veel 

te kort wordt beschouwd. Artikel 9 is zo herschreven dat de totale bewaartermijn van 5 jaar 

verdeeld wordt in twee termijnen: een eerste termijn tijdens welke de gegevens volledig 

toegankelijk zijn, en een tweede termijn tijdens welke de gegevens worden afgeschermd en alleen 

onder strikte voorwaarden volledig kunnen worden meegedeeld. Rekening houdend met de 

operationele behoeften wordt de eerste bewaartermijn vastgesteld op twee jaar. Ter vergelijking: 

in de Overeenkomst tussen de EU en Australië van 2011, waarmee de Raad heeft ingestemd en 

waaraan het Europees Parlement zijn goedkeuring heeft gehecht, is de eerste bewaartermijn drie 

jaar. 

 

 

Opneming van intra-EU-vluchten 
 

8. Artikel 1 bis, waarvan de formulering gebaseerd is op de aanwijzingen die tijdens de Raadszitting 

van 11 april 2011 zijn gegeven, biedt de lidstaten de mogelijkheid deze richtlijn toe te passen op 

alle of op aangeduide intra-EU-vluchten. Dit artikel biedt iedere lidstaat dus de mogelijkheid de 

PNR-gegevens te verzamelen van die intra-EU-vluchten die volgens deze lidstaat moeten worden 

gecontroleerd met het oog op het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van zware 

criminaliteit of terrorisme. Het vormt aldus een compromis tussen de lidstaten die vóór verplichte 

opneming van alle intra-EU-vluchten zijn en die welke tegen opneming van intra-EU-vluchten 

gekant zijn. 

 

 

9. Het voorzitterschap beschouwt de bovengenoemde oplossingen als onderdelen van een pakket, dat 

een compromis vormt tussen de lidstaten die de impact van het verzamelen en verwerken van 

PNR-gegevens willen beperken en de lidstaten die meer PNR-gegevens willen verzamelen en 

verwerken. In de vergadering van het Coreper van 18 april 2012 hebben sommige lidstaten hun 

voorbehoud bij de kwesties van de bewaartermijnen en de intra-EU-vluchten voorlopig nog 

gehandhaafd. Slechts drie delegaties gaven echter aan dat zij het volledige pakket als basis voor 

het starten van de onderhandelingen met het EP niet konden aanvaarden. 

 

 

10.  Gelet op het bovenstaande verzoekt het voorzitterschap de Raad de compromistekst in bijlage 

dezes te bevestigen als basis voor het starten van de onderhandelingen met het Parlement. 
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BIJLAGE 
 

 
 
 
 

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 
 

 
betreffende het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het 

voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware 

criminaliteit 

 

 
 
 
 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 
 
 

 
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 82, lid 1, onder 

d), en artikel 87, lid 2, onder a), 

 
 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 
 

 
 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité
2
, 

Gezien het advies van het Comité van de Regio's
3
, 

 

 
 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2            
PB C , , blz. . 

3            
PB C , , blz. . 
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Overwegende hetgeen volgt: 
 

(1)       Op 6 november 2007 keurde de Commissie een voorstel goed voor een kaderbesluit van de 

Raad over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor 

rechtshandhavingsdoeleinden. Door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 

1 december 2009 is het voorstel van de Commissie, dat op dat moment nog niet door de 
 

Raad was goedgekeurd, evenwel achterhaald. 
 

 

(2)       In "Het programma van Stockholm - Een open en veilig Europa ten dienste en ter 

bescherming van de burger"
4 

wordt de Commissie opgeroepen een maatregel betreffende het 

gebruik van PNR-gegevens met het oog op het voorkomen, opsporen, onderzoeken en 

vervolgen van terrorisme en zware criminaliteit voor te stellen. 

 
(3)       In haar mededeling van 21 september 2010 over de algemene aanpak van de doorgifte van 

passagiersgegevens (Passenger Name Record - PNR) aan derde landen heeft de Commissie 

een aantal kernelementen van een Uniebeleid op dit gebied uiteengezet. 

 
(4)       Richtlijn 2004/82/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de verplichting voor 

vervoerders om passagiersgegevens door te geven
5 

regelt de voorafgaande verstrekking van 

passagiersgegevens door luchtvaartmaatschappijen aan de bevoegde nationale instanties, ter 

verbetering van de grenscontroles en ter bestrijding van illegale immigratie. 

 
(5)       PNR-gegevens zijn noodzakelijk om terroristische misdrijven en zware criminaliteit 

doeltreffend te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en te vervolgen en zo de interne 

veiligheid te bevorderen - onder meer doordat deze gegevens worden vergeleken met 

diverse databases van gezochte personen en voorwerpen - om bewijs op te bouwen en in 

voorkomend geval medeplichtigen van criminelen op te sporen en criminele netwerken op te 

rollen. 

 

(6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4            

17024/09 CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229. 
5            

PB L 261 van 06.08.2004, blz. 24. 
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(7)       Met behulp van PNR-gegevens kunnen personen worden geïdentificeerd die voorheen 

"onbekend" waren, dat wil zeggen personen die niet eerder verdacht waren van betrokkenheid 

bij terrorisme of zware criminaliteit, maar die volgens een analyse van de gegevens bij zulke 

misdaden betrokken zouden kunnen zijn en naar wie derhalve nader onderzoek zou moeten 

worden verricht door de bevoegde instanties. Door PNR-gegevens te gebruiken kan het gevaar 

van terrorisme en zware criminaliteit vanuit een andere invalshoek worden aangepakt dan bij de 

verwerking van andere categorieën persoonsgegevens het geval is. Om echter te waarborgen dat 

de verwerking van gegevens van onschuldige en onverdachte personen zo beperkt mogelijk 

blijft, dienen de aspecten van het gebruik van PNR-gegevens die betrekking hebben op de 

vaststelling en toepassing van beoordelingscriteria, verder te worden beperkt, namelijk tot 

terroristische misdrijven en belangrijke vormen van zware criminaliteit. Bovendien moeten de 

beoordelingscriteria zo worden opgesteld dat het systeem zo weinig mogelijk onschuldigen 

aanduidt. 

 
(8)       Luchtvaartmaatschappijen verzamelen en verwerken PNR-gegevens van hun passagiers reeds 

voor hun eigen commerciële doeleinden. Het is niet de bedoeling dat deze richtlijn de 

luchtvaartmaatschappijen ertoe verplicht aanvullende gegevens bij passagiers in te winnen of 

deze te bewaren, en evenmin dat passagiers ertoe worden verplicht nog meer gegevens aan de 

luchtvaartmaatschappijen te verstrekken dan thans het geval is. 

 
(9)       Sommige luchtvaartmaatschappijen bewaren op voorhand af te geven passagiersgegevens (API- 

gegevens) als PNR-gegevens, andere niet. Het gecombineerde gebruik van PNR- en API- 

gegevens biedt meerwaarde doordat het de lidstaten helpt bij de identiteitscontrole van personen 

en doordat de gegevens aldus uit het oogpunt van rechtshandhaving aan waarde winnen en het 

risico beperken dat onschuldigen het voorwerp uitmaken van controle en onderzoek. Daarom 

moet er beslist voor worden gezorgd dat luchtvaartmaatschappijen die API-gegevens 

verzamelen, deze mededelen, ongeacht of de API-gegevens als PNR-gegevens worden bewaard. 

 
(10)     Het is van essentieel belang dat, om terroristische misdrijven en zware criminaliteit te 

voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen, door alle lidstaten voorschriften worden 

vastgesteld waarbij luchtvaartmaatschappijen die vluchten naar buiten de Unie uitvoeren en, 

indien de lidstaten zulks wensen, maatschappijen die vluchten binnen de Unie uitvoeren, worden 

verplicht verzamelde PNR- en API-gegevens mee te delen. Deze voorschriften laten Richtlijn 

2004/82/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de verplichting voor vervoerders om 

passagiersgegevens door te geven onverlet. 
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(11)     De verwerking van persoonsgegevens moet evenredig zijn aan de specifieke veiligheidsdoelen 

die met deze richtlijn worden nagestreefd. 

 
(12)     In deze richtlijn moet het begrip terroristische misdrijven worden gedefinieerd zoals in Kader- 

besluit 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding6, en het begrip zware criminaliteit zoals in 

Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees 

aanhoudingsbevel en de procedure van overlevering tussen de lidstaten7. De lijst van zware 

misdrijven in verband waarmee PNR-gegevens mogen worden gebruikt voor de vaststelling en 

toepassing van beoordelingscriteria moet gebaseerd zijn op Kaderbesluit 2002/584/JBZ. 

 
(13)     De PNR-gegevens dienen te worden toegestuurd aan één enkele aangewezen eenheid (de 

passagiersinformatie-eenheid) in de betrokken lidstaat, ter wille van de duidelijkheid en omdat 

dit minder kosten meebrengt voor de luchtvaartmaatschappijen. De passagiersinformatie- 

eenheid kan in een lidstaat op verschillende plaatsen gevestigd zijn, en ook mogen lidstaten 

gezamenlijk een passagiersinformatie-eenheid instellen. 

 
(13 bis)       Het is wenselijk dat medefinanciering van de kosten voor de oprichting van de nationale 

passagiersinformatie-eenheden plaatsvindt in het kader van het instrument voor de financiële 

ondersteuning van politiële samenwerking, het voorkomen en bestrijden van criminaliteit, en 

crisisbeheersing, als onderdeel van het fonds voor interne veiligheid. 

 
(14)     De lijsten van opgevraagde PNR-gegevens die door een passagiersinformatie-eenheid worden 

verkregen, dienen zo te worden opgesteld dat wordt tegemoetgekomen aan de legitieme 

behoeften van de overheid in verband met het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen 

van terroristische misdrijven en zware criminaliteit, en dat aldus de interne veiligheid van de EU 

wordt bevorderd, en dienen anderzijds de bescherming van de grondrechten van personen, en 

met name het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en op bescherming van 

persoonsgegevens, te waarborgen. Deze lijsten mogen niet gebaseerd zijn op de raciale of 

etnische afkomst, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, de politieke 

opvattingen, het lidmaatschap van een vakvereniging, de gezondheid of het seksleven van de 

betrokkene. De PNR-gegevens dienen details over de reservering en de reisroute van de 

passagier te bevatten die de bevoegde instanties in staat stellen te bepalen welke vliegtuig- 

passagiers een risico voor de interne veiligheid vormen. 
 

 
 
 
 
 

6            
PB L 164 van 22.06.2002, blz. 3. 

7            
PB L 190 van 18.07.2002, blz. 1. 
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(15)     Er zijn op dit moment twee methoden voor de doorgifte van gegevens beschikbaar: de "pull- 

methode", waarbij de bevoegde instanties van de lidstaat die de gegevens opvraagt, toegang 

krijgen tot het boekingssysteem van de luchtvaartmaatschappij en uit het systeem een kopie van 

de benodigde gegevens kunnen halen ("pull"), en de "push-methode", waarbij de luchtvaart- 

maatschappijen de benodigde PNR-gegevens aan de verzoekende instantie meedelen ("push") en 

de luchtvaartmaatschappijen dus controle behouden over de gegevens die worden verstrekt. De 

algemene opvatting is dat de "push-methode" een hogere mate van gegevensbescherming biedt, 

en deze methode dient dan ook voor alle luchtvaartmaatschappijen verplicht te worden gesteld. 

 
(16)     De Commissie steunt de richtsnoeren inzake PNR-gegevens van de Internationale 

Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO). Deze richtsnoeren dienen dan ook de grondslag te zijn bij 

het vaststellen van de ondersteunde dataformaten voor de doorgifte van PNR-gegevens door 

luchtvaartmaatschappijen aan de lidstaten. Om die reden moeten deze ondersteunde data- 

formaten, alsmede de betrokken protocollen voor de doorgifte van gegevens van luchtvaart- 

maatschappijen, worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure die is bepaald in 

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot 

vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze 

waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie 

controleren8. 

 

(17)     De lidstaten dienen alle nodige maatregelen te nemen om luchtvaartmaatschappijen in staat te 

stellen hun uit deze richtlijn voortvloeiende verplichtingen na te komen. Ten aanzien van 

luchtvaartmaatschappijen die niet voldoen aan hun verplichtingen inzake de doorgifte van PNR- 

gegevens dienen de lidstaten te voorzien in afschrikkende, doeltreffende en evenredige sancties, 

met inbegrip van geldboetes. 

 
(18)     Iedere lidstaat dient zelf de mogelijke dreigingen op het gebied van terroristische misdrijven en 

zware criminaliteit te beoordelen. 

 
(19)     Gelet op het recht op bescherming van persoonsgegevens en het discriminatieverbod mag een 

besluit dat voor de betrokkene nadelige juridische of andere ingrijpende gevolgen heeft, niet 

uitsluitend berusten op automatisch verwerkte PNR-gegevens. Gelet op artikel 21, lid 1 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, mag een dergelijk besluit bovendien geen 

enkele vorm van discriminatie inhouden, met name niet op grond van geslacht, ras, huidskleur, 

etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienstige of levensbeschouwelijke 

overtuiging, politieke of andere opvattingen, het behoren tot een nationale minderheid, 

vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid. 
 
 

 
8            

PB L 55 van 28.02.2011, blz. 13. 
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(20)     De lidstaten dienen de PNR-gegevens die zij ontvangen te delen met andere lidstaten, indien 

dat nodig is voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van terroristische 

misdrijven of zware criminaliteit. De bepalingen van deze richtlijn mogen geen afbreuk 

doen aan andere wetgevingsteksten van de Unie betreffende informatie-uitwisseling tussen 

politiële en justitiële autoriteiten, zoals Besluit 2009/371/JBZ van de Raad van 6 april 2009 

tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol)9 en Kaderbesluit 2006/960/JBZ van 

de Raad van 18 december 2006 betreffende de vereenvoudiging van de uitwisseling van 

informatie en inlichtingen tussen de rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten van de 

Europese Unie
10

. Voor de uitwisseling van PNR-gegevens tussen justitiële en rechtshand- 
 

havingsinstanties dienen de voorschriften inzake justitiële en politiële samenwerking te 

gelden. 

 
(21)     De bewaartermijn voor PNR-gegevens dient evenredig te zijn aan het doel, namelijk het 

voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware 

criminaliteit. Gezien de aard van de gegevens en het gebruik ervan, dienen de PNR- 

gegevens lang genoeg te worden bewaard om er een analyse mee te kunnen uitvoeren en ze 

bij onderzoek te kunnen gebruiken. Ter voorkoming van onevenredig gebruik dienen de 

gegevens na een bepaalde tijd door afscherming te worden geanonimiseerd en mogen de 

volledige PNR-gegevens alleen onder zeer strikte en restrictieve voorwaarden toegankelijk 

zijn. 

 
(22)     Het bewaren door de bevoegde instantie van specifieke PNR-gegevens die haar zijn 

toegezonden en in het kader van strafrechtelijk onderzoek of strafvervolging worden 

gebruikt, dient te worden geregeld bij het nationale recht van de lidstaat, ongeacht de in deze 

richtlijn vastgestelde bewaartermijnen. 

 
(23)     Voor de binnenlandse verwerking van PNR-gegevens door de passagiersinformatie-eenheid 

en de bevoegde instanties van een lidstaat dient een nationale norm voor persoonsgegevens- 

bescherming te gelden die in overeenstemming is met Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de 

Raad van 27 november 2008 over de bescherming van persoonsgegevens die worden 

verwerkt in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken
11

. 
 
 
 
 
 

9            
PB L 121 van 15.05.2009, blz. 37. 

10          
PB L 386 van 29.12.2006, blz. 89. 

11          
PB L 350 van 30.12.2008, blz. 60. 
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(24)     Gelet op het recht op de bescherming van persoonsgegevens, dienen de rechten van de 

betrokkenen wat betreft de verwerking van hun PNR-gegevens, alsmede het recht van 

toegang en het recht om gegevens te laten corrigeren, wissen of blokkeren, evenals het recht 

op schadevergoeding en het aanwenden van rechtsmiddelen, in overeenstemming te zijn met 

Kaderbesluit 2008/977/JBZ. 

 
(25)     Aangezien passagiers het recht hebben te worden geïnformeerd over de verwerking van hun 

persoonsgegevens, dienen de lidstaten te waarborgen dat hun accurate informatie wordt 

verstrekt over het verzamelen van PNR-gegevens en de doorgifte daarvan aan de passagiers- 

informatie-eenheid. 

 
(25 bis)      Deze richtlijn biedt de mogelijkheid rekening te houden met het beginsel van toegang 

van het publiek tot officiële documenten. 

 
(26)     De doorgifte van PNR-gegevens door een lidstaat aan een derde land mag alleen per geval 

en in overeenstemming met Kaderbesluit 2008/977/JBZ worden toegestaan. Ter 

bescherming van de persoonsgegevens dient een dergelijke doorgifte onderworpen te zijn 

aan aanvullende voorwaarden betreffende het doel en de noodzakelijkheid van de doorgifte. 

 
(27)     De nationale toezichthoudende autoriteit die is opgericht krachtens Kaderbesluit 

 

2008/977/JBZ dient er tevens mee te worden belast advies te geven over en toezicht te 

houden op de toepassing van de bepalingen die door de lidstaten in overeenstemming met 

deze richtlijn worden vastgesteld. 

 
(28)     Deze richtlijn laat onverlet dat de lidstaten krachtens nationaal recht een systeem kunnen 

opzetten voor het verzamelen en verwerken van PNR-gegevens voor andere doeleinden dan 

de in deze richtlijn bepaalde, of afkomstig van andere vervoerders dan de in deze richtlijn 

bepaalde, mits de nationale regels in overeenstemming zijn met het acquis van de Unie. 

 
(29)     Deze richtlijn laat de bestaande Unieregels betreffende de uitvoering van de grenscontroles, 

evenals de Unieregels betreffende binnenkomst in en vertrek van het grondgebied van de 

Unie, onverlet. 
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(30)     Als gevolg van de juridische en technische verschillen tussen de nationale bepalingen inzake de 

verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van PNR-gegevens, hebben de luchtvaart- 

maatschappijen te maken met verschillende eisen ten aanzien van de te verstrekken soorten 

informatie, evenals met verschillende voorwaarden waaronder deze informatie aan de bevoegde 

nationale instanties moet worden verstrekt; ook in de toekomst zal dat het geval zijn. Deze 

verschillen kunnen een belemmering zijn voor de effectieve samenwerking tussen de bevoegde 

nationale instanties bij het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische 

misdrijven of zware criminaliteit. 

 
(31)     Aangezien de doelstellingen van deze richtlijn niet voldoende door de lidstaten kunnen worden 

verwezenlijkt, en derhalve beter kunnen worden verwezenlijkt op het niveau van de Unie, kan de 

Unie maatregelen nemen, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het in dat artikel 5 neer- 

gelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is om deze doel- 

stellingen te verwezenlijken. 

 
(32)     Deze richtlijn is in overeenstemming met de grondrechten en beginselen uit het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, in het bijzonder het recht op bescherming van persoons- 

gegevens, het recht op eerbiediging van het privéleven en het recht op non-discriminatie, zoals 

deze worden beschermd door de artikelen 7, 8 en 21 ervan, en dient dienovereenkomstig te 

worden uitgevoerd. Deze richtlijn is verenigbaar met de beginselen inzake gegevens- 

bescherming; de bepalingen ervan zijn in overeenstemming met Kaderbesluit 2008/977/JBZ. 

Om te voldoen aan het evenredigheidsbeginsel zijn de gegevensbeschermingsregels van de 

richtlijn op bepaalde punten bovendien strenger dan Kaderbesluit 2008/977/JBZ. 

 
(33)     Met name is het toepassingsgebied van deze richtlijn zo beperkt mogelijk, aangezien de PNR- 

gegevens in de passagiersinformatie-eenheden niet langer dan vijf jaar mogen worden bewaard , 

waarna zij moeten worden gewist; ook dienen gegevens na een eerste termijn door afscherming 

te worden geanonimiseerd en is het verboden gevoelige gegevens te verzamelen en gebruiken. 

Om efficiëntie en een hoog niveau van gegevensbescherming te waarborgen, dienen de lidstaten 

een onafhankelijke, nationale toezichthoudende autoriteit te belasten met het adviseren over en 

het toezicht op de verwerking van PNR-gegevens. Iedere verwerking van PNR-gegevens dient te 

worden geregistreerd of gedocumenteerd, zodat de rechtmatigheid ervan kan worden 

gecontroleerd, interne controle kan worden uitgeoefend en de integriteit van de gegevens en de 

beveiliging van de verwerking kunnen worden gewaarborgd. De lidstaten moeten er ook zorg 

voor dragen dat passagiers duidelijk en nauwkeurig worden geïnformeerd over het verzamelen 

van PNR-gegevens en over hun rechten. 
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(34)     Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol (nr. 21) betreffende de positie van het Verenigd 
 

Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, gehecht 
 

aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, hebben deze lidstaten kennis gegeven van hun wens deel te nemen aan de 

vaststelling en toepassing van deze richtlijn. 

 
(35)     Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol (nr. 22) betreffende de positie van 

Denemarken, dat is gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie, neemt Denemarken niet deel aan de 

vaststelling van deze richtlijn en is het hierdoor niet gebonden, noch onderworpen aan de 

toepassing ervan, 

 
 
 

 
HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: 

 
 
 
 

 

HOOFDSTUK I 

ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 1 
 
 

Onderwerp en toepassingsgebied 
 

 

1. Bij deze richtlijn worden voorschriften vastgesteld inzake de doorgifte door 

luchtvaartmaatschappijen van persoonsgegevens van passagiers (Passenger Name Record - 

PNR) van vluchten vanuit en naar derde landen, en inzake de verwerking van die gegevens. 

 
2. De overeenkomstig deze richtlijn verzamelde PNR-gegevens mogen uitsluitend worden 

verwerkt om terroristische misdrijven en zware criminaliteit te voorkomen, op te sporen, te 

onderzoeken en te vervolgen overeenkomstig artikel 4, lid 2, onder a), b) en c). 
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Artikel 1 bis 
 

Toepassing van de richtlijn op vluchten binnen de EU 
 

 

1. Indien een lidstaat deze richtlijn wenst toe te passen op vluchten binnen de EU, brengt hij dit 

schriftelijk ter kennis van de Commissie. De Commissie maakt de kennisgeving bekend in het 

Publicatieblad van de Europese Unie. Een lidstaat kan deze kennisgeving te allen tijde na de 

inwerkingtreding van deze richtlijn doen of intrekken. 

 
2. Wanneer de kennisgeving is gedaan, zijn alle bepalingen van deze richtlijn van toepassing op 

vluchten binnen de EU alsof het om vluchten naar en vanuit derde landen ging, en op de 

PNR-gegevens van vluchten binnen de EU alsof het om PNR-gegevens ging van vluchten 

naar en vanuit derde landen. 

 
3. Een lidstaat kan besluiten de bepalingen van deze richtlijn uitsluitend op aangeduide vluchten 

binnen de EU toe te passen. De lidstaat duidt daarbij aan welke vluchten hij met het oog op de 

toepassing van deze richtlijn noodzakelijk acht. De lidstaat kan te allen tijde besluiten de 

aangeduide vluchten binnen de EU te wijzigen. 

 
Artikel 2 

 
 

Definities 
 

In deze richtlijn wordt verstaan onder: 
 

a)      "luchtvaartmaatschappij": een luchtvervoersonderneming met een geldige exploitatie- 

vergunning of een equivalent daarvan voor het luchtvervoer van passagiers; 

 
b)      "vlucht naar en vanuit een derde land", iedere geregelde of niet-geregelde vlucht door een 

luchtvaartmaatschappij die volgens plan vanuit een derde land zal aankomen op het 

grondgebied van een lidstaat of zal vertrekken vanaf het grondgebied van een lidstaat en zal 

aankomen op het grondgebied van een derde land; in beide gevallen zijn hieronder begrepen 

de vluchten met tussenlandingen op het grondgebied van een lidstaat of een derde land; 

 
c)      "vlucht binnen de EU", iedere geregelde of niet-geregelde vlucht door een luchtvaart- 

maatschappij die vanuit het grondgebied van een lidstaat volgens plan zal aankomen op het 

grondgebied van een of meer andere lidstaten, zonder tussenlandingen op het grondgebied/ 

luchthavens van een derde land; 
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d) "Passenger Name Record" of "PNR-gegevens", een bestand met de reisgegevens van iedere 

passagier, dat informatie bevat die de boekende en de deelnemende luchtvaartmaatschappijen 

nodig hebben om reserveringen te kunnen verwerken en controleren bij elke reis die door of 

namens iemand wordt geboekt; dit bestand kan zich bevinden in een boekingssysteem, een 

vertrekcontrolesysteem (DCS, het systeem voor de controle van vertrekkende passagiers) of 

een soortgelijk systeem dat dezelfde functies vervult; 

 
e)      "passagier", eenieder, met uitzondering van de bemanningsleden, die met toestemming van de 

luchtvaartmaatschappij in een luchtvaartuig wordt vervoerd of zal worden vervoerd, en die 

staat vermeld op de passagierslijst, dus ook de transferpassagiers en transitpassagiers; 

 
f)      "boekingssysteem", het interne boekingssysteem van de luchtvaartmaatschappij, waarin PNR- 

gegevens worden verzameld voor het verwerken van boekingen; 

 
g)      "push-methode", de methode waarbij de luchtvaartmaatschappij de gevraagde PNR-gegevens 

doorgeeft aan de database van de instantie die de gegevens opvraagt; 

 
h)      "terroristische misdrijven", de in de artikelen 1 tot en met 4 van Kaderbesluit 2002/475/JBZ 

 

van de Raad bedoelde, volgens nationaal recht strafbare feiten; 
 

 

i)      "zware criminaliteit", de in artikel 2, lid 2, van Kaderbesluit 2002/584/JBZ bedoelde, volgens 

nationaal recht strafbare feiten, waarop in het nationale recht van een lidstaat een 

vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel met een maximumduur van 

ten minste drie jaar staat; 

 
k) "anonimisering door gegevensafscherming", bepaalde gegevenselementen voor een gebruiker 

onzichtbaar maken zonder die elementen evenwel te vernietigen. 
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HOOFDSTUK II 
 

TAKEN VAN DE LIDSTATEN  
 

 
 

Artikel 3 
 

Passagiersinformatie-eenheid 
 

1. Elke lidstaat wijst aan een bestaande of nieuwe instantie die bevoegd is terroristische 

misdrijven en zware criminaliteit te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken of te vervolgen, 

dan wel aan een afdeling van een dergelijke instantie, de taak toe op te treden als zijn 

"passagiersinformatie-eenheid"(PIE), die ermee is belast de PNR-gegevens van de luchtvaart- 

maatschappijen te verzamelen, op te slaan en te verwerken, en de gegevens of het resultaat 

van de gegevensverwerking aan de in artikel 5 bedoelde bevoegde instanties mee te delen. De 

PIE is tevens belast met de uitwisseling van de gegevens of het resultaat van de gegevens- 

verwerking met de PIE's van andere lidstaten, in overeenstemming met artikel 7. Het 

personeel van de eenheid kan uit bevoegde overheidsdiensten worden gedetacheerd. Zij 

beschikt over adequate middelen om haar taken te vervullen. 

 
2. Twee of meer lidstaten kunnen gezamenlijk een nieuwe instantie oprichten of een bestaande 

instantie aanwijzen als hun passagiersinformatie-eenheid. Deze passagiersinformatie-eenheid 

geldt als de nationale passagiersinformatie-eenheid van alle daarin deelnemende lidstaten en 

wordt in een ervan gevestigd. De deelnemende lidstaten maken nadere afspraken over de 

werkwijze van de passagiersinformatie-eenheid en nemen daarbij de voorschriften van deze 

richtlijn in acht. 

 
3. Iedere lidstaat stelt, binnen één maand na de oprichting of de aanwijzing van de passagiers- 

informatie-eenheid, de Commissie hiervan in kennis. De lidstaat mag de kennisgeving te allen 

tijde wijzigen. De Commissie maakt deze informatie, alsmede alle wijzigingen ervan, bekend 

in het Publicatieblad van de Europese Unie. 
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Artikel 4 
 

 

Verwerking van PNR-gegevens 
 

 

1. De door de luchtvaartmaatschappij overgedragen PNR-gegevens worden door de passagiers- 

informatie-eenheid van de betrokken lidstaat verzameld, overeenkomstig artikel 6. Indien de door 

luchtvaartmaatschappij doorgegeven PNR-gegevens andere dan de in bijlage I vermelde gegevens 

bevatten, worden zij door de passagiersinformatie-eenheid onmiddellijk na ontvangst gewist. 

 
2. De passagiersinformatie-eenheid verwerkt de PNR-gegevens uitsluitend voor de volgende 

doeleinden: 

 
a) het beoordelen van de passagiers vóór hun geplande aankomst in of vertrek uit de lidstaat, om 

te bepalen welke personen moeten worden onderworpen aan een nader onderzoek door de in 

artikel 5 bedoelde bevoegde instanties omdat zij betrokken zouden kunnen zijn bij een 

terroristisch misdrijf of bij zware criminaliteit. 

 
i)       Bij een dergelijke beoordeling kan de passagiersinformatie-eenheid de PNR-gegevens 

vergelijken met databases - in overeenstemming met de desbetreffende Unie-, internationale 

en nationale voorschriften, welke dienstig zijn voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken 

en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit, met name databases in 

verband met gezochte of gesignaleerde personen of voorwerpen. 

 
ii)      Bij het beoordelen van de passagiers die betrokken zouden kunnen zijn bij een 

terroristisch misdrijf of bij zware criminaliteit in de zin van bijlage II bij deze richtlijn, kan 

de passagiersinformatie-eenheid de PNR-gegevens toetsen aan vooraf bepaalde criteria. 

 
De lidstaten zorgen ervoor dat, indien de automatische verwerking van PNR-gegevens met het 

oog op het onder a) bepaalde doel een overeenstemming oplevert, per geval op niet- 

geautomatiseerde wijze wordt gecontroleerd of de in artikel 5 bedoelde bevoegde instantie 

maatregelen overeenkomstig het nationaal recht moet treffen; 

 
b) het per geval inwilligen van een gemotiveerd verzoek van de bevoegde instanties om PNR- 

gegevens te verstrekken, PNR-gegevens in bepaalde gevallen te verwerken voor het voorkomen, 

opsporen, onderzoeken en vervolgen van een terroristisch misdrijf of zware criminaliteit, en de 

resultaten van deze verwerking aan die instanties mee te delen; en 
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c) het analyseren van PNR-gegevens voor het bijstellen van bestaande of formuleren van 

nieuwe criteria voor het verrichten van beoordelingen, als bedoeld in punt a), ii), om te 

bepalen welke personen betrokken zouden kunnen zijn bij een terroristisch misdrijf of bij 

zware criminaliteit in de zin van bijlage II. 

 
3. Het beoordelen van de passagiers vóór hun geplande aankomst in of vertrek uit de lidstaat, als 

bedoeld in lid 2, punt a) ii), wordt op niet-discriminerende wijze verricht op grond van de 

door de passagiersinformatie-eenheid vastgestelde beoordelingscriteria. De lidstaten zorgen 

ervoor dat de beoordelingscriteria door de passagiersinformatie-eenheid worden vastgesteld, 

in samenwerking met de in artikel 5 bedoelde bevoegde instanties. De beoordelingscriteria 

mogen onder geen beding gebaseerd zijn op ras, etnische afstamming, religieuze, 

levensbeschouwelijke of politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap, gezondheid of 

seksleven van de betrokkene. 

 
4. De PNR-gegevens van de overeenkomstig lid 2, onder a), aangemerkte personen of de 

resultaten van de gegevensverwerking worden door de passagiersinformatie-eenheid van een 

lidstaat voor nader onderzoek aan de in artikel 5 bedoelde bevoegde instanties van die lidstaat 

doorgezonden. Hiertoe wordt per geval besloten. 

 
5.      Het resultaat van de in lid 2, onder a), bedoelde beoordeling laat onverlet het in Richtlijn 

 

2004/38/EG neergelegde recht van personen die het Unierecht van vrij verkeer genieten, om 

het grondgebied van de betrokken lidstaat te betreden. Bovendien moeten de gevolgen van die 

beoordeling, indien verricht met betrekking tot vluchten tussen de lidstaten waarop 

Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 

tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen 
 

door personen
12 

van toepassing is, in overeenstemming zijn met die code. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12          
PB L 105 van 13.4.2006, blz. 1. 
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Artikel 5 
 
 

Bevoegde instanties 
 

 

1. Elke lidstaat stelt een lijst op van de instanties die bevoegd zijn om van de passagiers- 

informatie-eenheden PNR-gegevens of het resultaat van de verwerking van PNR-gegevens te 

vragen of te ontvangen, teneinde deze informatie nader te onderzoeken of de nodige 

maatregelen te treffen voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van 

terroristische misdrijven en zware criminaliteit. 

 
2. De in lid 1 bedoelde instanties zijn bevoegd om terroristische misdrijven of zware 

criminaliteit te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken of te vervolgen. 

 
3. Voor de toepassing van artikel 7, lid 4, stellen de lidstaten de Commissie binnen achttien 

maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn in kennis van de lijst van zijn bevoegde 

instanties, welke kennisgeving zij te allen tijde kunnen aanpassen. De Commissie maakt deze 

informatie, alsmede alle wijzigingen daarin, bekend in het Publicatieblad van de Europese 

Unie. 

 
4. De PNR-gegevens en het verwerkingsresultaat die van de passagiersinformatie-eenheid zijn 

ontvangen, mogen door de bevoegde instanties van de lidstaten uitsluitend met het oog op het 

voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van terroristische misdrijven of zware 

criminaliteit verder worden verwerkt. 

 
5. Lid 4 laat, indien in het kader van rechtshandhavingsmaatregelen die naar aanleiding van de 

verwerking worden getroffen andere strafbare feiten of aanwijzingen daarvoor aan het licht 

komen, de nationale justitiële en handhavingsbevoegdheden onverlet. 

 
6. De bevoegde instanties nemen geen besluiten, uitsluitend op grond van de geautomatiseerde 

verwerking van de PNR-gegevens, die voor de betrokkene nadelige juridische of andere 

ingrijpende gevolgen hebben. 



Pagina | XXVIII  
 

Artikel 6 
 

 

Verplichting van luchtvaartmaatschappijen om gegevens door te geven 
 

 

1. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de luchtvaartmaatschappijen 

de in artikel 2, onder d), omschreven en in bijlage I vermelde en reeds door hen ontvangen PNR- 

gegevens versturen naar de database van de passagiersinformatie-eenheid van de lidstaat waar de 

vlucht aankomt en/of vertrekt (de "push"-methode). Bij een internationale vlucht die een code- 

sharingvlucht van twee of meer luchtvaartmaatschappijen is, rust de verplichting om de PNR- 

gegevens van alle passagiers door te geven op de maatschappij die de vlucht uitvoert. Omvat een 

vlucht naar of vanuit derde landen een of meer tussenlandingen op luchthavens van verschillende 

lidstaten, dan geven de luchtvaartmaatschappijen de PNR-gegevens door aan de passagiers- 

informatie-eenheden van alle betrokken lidstaten. Dit geldt eveneens in het geval van een vlucht 

binnen de EU met een of meer tussenlandingen op luchthavens van verschillende lidstaten, maar 

dan uitsluitend met betrekking tot lidstaten die PNR-gegevens verzamelen. 

 
1 bis. Ten aanzien van luchtvaartmaatschappijen die op voorhand af te geven passagiersgegevens 

 

(API-gegevens) in de zin van punt 18 van bijlage II hebben verzameld, maar deze gegevens niet 

als PNR-gegevens bewaren, nemen de lidstaten de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de 

luchtvaartmaatschappijen deze gegevens tevens doorgeven aan de passagiersinformatie-eenheid 

van de in lid 1 bedoelde lidstaat. In geval van een dergelijke doorgifte zijn alle bepalingen van 

deze richtlijn op deze API-gegevens van toepassing, als golden het PNR-gegevens. 

 
2. De PNR-gegevens worden door de luchtvaartmaatschappijen langs elektronische weg verstrekt, 

waarbij zij gebruikmaken van de gemeenschappelijke protocollen en de ondersteunde 

dataformaten die volgens de procedure, bedoeld in de artikelen 13 en 14 worden vastgesteld, of, in 

geval van technische storing, van andere passende middelen die een passend niveau van 

gegevensbeveiliging garanderen: 

 
a)      eenmaal 24 tot 48 uur vóór de geplande vertrektijd van de vlucht; 

 

 

en 
 

 

b)      eenmaal onmiddellijk na de beëindiging van het inchecken, dat wil zeggen wanneer de 

passagiers aan boord zijn gegaan van het vliegtuig dat klaarstaat voor vertrek en er geen 

passagiers meer aan of van boord kunnen gaan. 
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3. De lidstaten staan de luchtvaartmaatschappijen toe om de in lid 2, onder b), bedoelde doorgifte te 

beperken tot wijzigingen van de in lid 2, onder a), bedoelde doorgifte. 

 
4. Indien toegang tot PNR-gegevens noodzakelijk is om te kunnen reageren op een specifieke en 

concrete dreiging, verband houdende met terroristische misdrijven of zware criminaliteit, worden 

door de luchtvaartmaatschappijen, per geval en op verzoek van een passagiersinformatie-eenheid, 

volgens de in het nationale recht voorgeschreven procedures PNR-gegevens verstrekt op andere 

dan de in lid 2, onder a) en b), vermelde tijdstippen. 

 

 
Artikel 7 

 

 

Informatie-uitwisseling tussen de lidstaten 
 

 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, met betrekking tot personen die overeenkomstig artikel 4, lid 2, 

onder a), door een passagiersinformatie-eenheid als een risico zijn aangemerkt, die eenheid de 

PNR-gegevens of het resultaat van de gegevensverwerking overdraagt aan de overeenkomstige 

eenheden van andere lidstaten, in gevallen waarin zij doorgifte noodzakelijk acht voor het voor- 

komen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van terroristische misdrijven of zware criminaliteit. 

De passagiersinformatie-eenheden van de ontvangende lidstaten geven de ontvangen informatie in 

overeenstemming met artikel 4, lid 4, door aan hun bevoegde instanties. 

 
2. De passagiersinformatie-eenheid van een lidstaat heeft het recht om, in voorkomend geval, bij de 

passagiersinformatie-eenheid van een andere lidstaat de PNR-gegevens op te vragen die deze in 

haar database bewaart en die nog niet overeenkomstig artikel 9, lid 2, door middel van 

afscherming zijn geanonimiseerd, alsmede, in voorkomend geval, het resultaat van verwerking 

van die gegevens, als de verwerking reeds overeenkomstig artikel 4, lid 2, onder a), is uitgevoerd. 

De opvraging van deze gegevens moet behoorlijk worden gemotiveerd; zij kan worden gebaseerd 

op elk van de gegevenselementen of op een combinatie daarvan, naargelang de verzoekende 

passagiersinformatie-eenheid zulks in een bepaald geval nodig acht voor het voorkomen, 

opsporen, onderzoeken of vervolgen van terroristische misdrijven of zware criminaliteit. De 

passagiersinformatie-eenheden verstrekken de gevraagde gegevens zo spoedig mogelijk. Indien de 

opgevraagde gegevens overeenkomstig artikel 9, lid 2, door afscherming zijn geanonimiseerd, 

worden de volledige PNR-gegevens door de passagiersinformatie-eenheid slechts verstrekt indien 

redelijkerwijs wordt aangenomen dat dit nodig is voor de toepassing van artikel 4, lid 2, onder b), 

en mits zij daartoe op grond van artikel 9, lid 3, de toestemming van een bevoegde instantie heeft 

gekregen. 



Pagina | XXX  
 

3.      (…) 
 

 

4. De bevoegde instanties van een lidstaat kunnen, uitsluitend in noodgevallen en 

overeenkomstig het bepaalde in lid 2, rechtstreeks bij de passagiersinformatie-eenheid van 

een andere lidstaat de PNR-gegevens opvragen die deze in haar database bewaart. Het 

verzoek van de bevoegde instanties wordt gemotiveerd; van het verzoek wordt steeds een 

exemplaar aan de passagiersinformatie-eenheid van de verzoekende lidstaat toegestuurd. In 

alle overige gevallen doen de bevoegde instanties het verzoek via de passagiersinformatie- 

eenheid van de eigen lidstaat. 

 
5. In uitzonderlijke gevallen, waarin toegang tot PNR-gegevens noodzakelijk is om te kunnen 

reageren op een specifieke en concrete dreiging in verband met terroristische misdrijven of 

zware criminaliteit, heeft de passagiersinformatie-eenheid van een lidstaat te allen tijde het 

recht om in overeenstemming met artikel 6, lid 4, PNR-gegevens op te vragen bij de 

passagiersinformatie-eenheid van een andere lidstaat, en deze aan de verzoekende 

passagiersinformatie-eenheid te verstrekken. 

 
6. Uitwisseling van informatie op grond van dit artikel mag via de bestaande kanalen voor 

samenwerking tussen de bevoegde instanties van de lidstaten plaatsvinden. Opvraging en 

uitwisseling van informatie geschieden in de taal die voor het gekozen kanaal gebruikelijk is. 

Wanneer de lidstaten de in artikel 3, lid 3, bedoelde kennisgeving doen, verstrekken zij de 

Commissie ook nadere gegevens over de contactpunten waaraan in noodgevallen verzoeken 

kunnen worden toegezonden. De Commissie bevestigt de ontvangst van deze kennisgevingen 

aan de lidstaten. 
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Artikel 8 
 

 

Doorgifte van gegevens aan derde landen 
 

Doorgifte door een lidstaat aan een derde land van PNR-gegevens en de resultaten van de 

verwerking van PNR-gegevens die de passagiersinformatie-eenheid in overeenstemming met 

artikel 9 heeft opgeslagen, is uitsluitend toegestaan per geval, en mits: 

 
 

(a) aan de voorwaarden van artikel 13 van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad is voldaan; 
 

 
 

(b) de doorgifte noodzakelijk is voor de in artikel 1, lid 2, van deze richtlijn vastgestelde 

doeleinden, 

 
 

(c) het derde land ermee instemt de gegevens alleen aan een ander derde land door te geven als 

dit noodzakelijk is voor de in artikel 1, lid 2, van deze richtlijn vastgestelde doeleinden, en 

behoudens uitdrukkelijke toestemming van de lidstaat die de gegevens aan het derde land 

heeft verstrekt; en 

 
 

(d) aan voorwaarden zoals die in artikel 7, lid 2, is voldaan. 
 

 
 
 
 

Artikel 9 
 

Bewaartermijn van de gegevens 
 

 
1. De lidstaten zorgen ervoor dat de door de luchtvaartmaatschappijen aan de 

passagiersinformatie-eenheid verstrekte PNR-gegevens bij die eenheid in een database 

worden bewaard gedurende een termijn van vijf jaar nadat de gegevens zijn doorgestuurd aan 

de passagiersinformatie-eenheid van de lidstaat waar de vlucht aankomt of vertrekt. 
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2.      Wanneer een termijn van twee jaar is verstreken nadat de PNR-gegevens overeenkomstig 
 

lid 1 zijn doorgestuurd, worden de volgende gegevenselementen waaruit de identiteit van de 

passagier waarop de PNR-gegevens betrekking hebben, rechtstreeks zou kunnen worden 

afgeleid, door afscherming geanonimiseerd: 

 
1. naam/namen, waaronder de namen van andere passagiers in hetzelfde PNR- 

bestand die samen reizen; 

 
2.         adres en contactgegevens; 

 

 

3. alle betalingsinformatie, met inbegrip van het factuuradres, voor zover daarin 

informatie is vervat waaruit de identiteit van de passagier waarop de PNR- 

gegevens betrekking hebben of van andere personen rechtstreeks zou kunnen 

worden afgeleid; 

 
4.         informatie betreffende frequent reizen; 

 

 

5. algemene opmerkingen voor zover deze informatie bevatten waaruit rechtstreeks 

de identiteit zou kunnen worden afgeleid van de passagier waarop de PNR- 

gegevens betrekking hebben; en 

 
6. op  voorhand  af  te  geven  passagiersgegevens  (API-gegevens),  voor  zover 

verzameld. 

 
3. Wanneer de in lid 2 bedoelde termijn van twee jaar is verstreken, wordt mededeling van de 

volledige PNR-gegevens uitsluitend toegestaan als redelijkerwijze wordt aangenomen dat 

zulks noodzakelijk is voor de toepassing van artikel 4, lid 2, punt b), en behoudens 

toestemming door een rechterlijke of andere nationale instantie die volgens het nationale recht 

bevoegd is om na te gaan of aan de voorwaarden voor mededeling is voldaan. 

 
4. De lidstaten zorgen ervoor dat de PNR-gegevens na het verstrijken van de in lid 1 bepaalde 

termijn worden gewist. Deze verplichting geldt niet indien bepaalde PNR-gegevens zijn 

doorgegeven aan een bevoegde instantie, en worden gebruikt in het kader van een specifieke 

zaak met het oog op het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen; in dat geval 

beheerst het nationale recht van de lidstaat het bewaren van de gegevens door de bevoegde 

instantie. 
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5. De passagiersinformatie-eenheid bewaart het resultaat van de in artikel 4, lid 2, onder a), 

bedoelde verwerking niet langer dan noodzakelijk is om een overeenstemming te kunnen 

melden aan de bevoegde instanties. Indien het resultaat van een geautomatiseerde verwerking 

na een afzonderlijke niet-geautomatiseerde controle negatief blijkt te zijn, kan dit niettemin 

worden opgeslagen om "valse" positieve resultaten in de toekomst te voorkomen, tenzij de 

onderliggende gegevens nog niet overeenkomstig lid 1 zijn gewist; 

 
Artikel 10 

 
Sancties tegen luchtvaartmaatschappijen 

 

De lidstaten zorgen ervoor dat in het nationale recht afschrikkende, doeltreffende en evenredige 

sancties, met inbegrip van geldboetes, worden vastgesteld tegen luchtvaartmaatschappijen die de 

gegevens niet doorgeven overeenkomstig artikel 6, of ze niet in het vereiste formaat doorgeven, of 

anderszins de krachtens deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen overtreden. 

 
 
 
 

Artikel 11 
 

Bescherming van persoonsgegevens 
 

1. Iedere lidstaat zorgt ervoor dat iedere passagier ten aanzien van elke verwerking van 

persoonsgegevens krachtens deze richtlijn dezelfde rechten heeft inzake toegang, het laten 

corrigeren, wissen of afschermen van gegevens, schadevergoeding en het aanwenden van 

rechtsmiddelen, als die welke ter uitvoering van de artikelen 17, 18, 19 en 20 van 

Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad in het nationale recht zijn vastgesteld. De bepalingen 

van de artikelen 17, 18, 19 en 20 van Kaderbesluit 2008/977/JBZ zijn derhalve van 

toepassing. 
 

 
 

2. Iedere lidstaat zorgt ervoor dat de bepalingen die ter uitvoering van de artikelen 21 en 22 van 

Kaderbesluit 2008/977/JBZ betreffende de vertrouwelijkheid van de verwerking en de 

beveiliging van gegevens in het nationale recht zijn vastgesteld, ook van toepassing zijn op 

elke verwerking van persoonsgegevens krachtens deze richtlijn. 



Pagina | XXXIV  
 

3. Iedere verwerking van PNR-gegevens waaruit ras, etnische afstamming, religieuze, 

levensbeschouwelijke of politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap, gezondheid of 

seksleven van de betrokkene blijken, is verboden. Indien de passagiersinformatie-eenheid 

PNR-gegevens ontvangt waaruit dergelijke informatie blijkt, dan worden deze onverwijld 

gewist. 

 
 

4. Iedere verwerking, inclusief de ontvangst van PNR-gegevens van luchtvaartmaatschappijen 

en iedere doorgifte van PNR-gegevens door een passagiersinformatie-eenheid alsmede ieder 

verzoek van bevoegde instanties of passagiersinformatie-eenheden van andere lidstaten en 

van derde landen, zelfs indien geweigerd, moet door de betrokken passagiersinformatie- 

eenheid en de bevoegde instanties worden geregistreerd of gedocumenteerd, zodat kan 

worden gecontroleerd of de gegevensverwerking rechtmatig is, interne controle kan worden 

uitgeoefend en de integriteit van de gegevens en de beveiliging van de gegevensverwerking 

kunnen worden gewaarborgd, met name door de nationale toezichthoudende autoriteiten voor 

gegevensbescherming. Deze logbestanden worden gedurende een termijn van vijf jaar 

bewaard, tenzij de onderliggende gegevens na het verstrijken van de termijn nog niet 

overeenkomstig artikel 9, lid 4, zijn gewist; in dat laatste geval worden de logbestanden 

bewaard totdat de onderliggende gegevens zijn gewist. 

 

5. De lidstaten zien erop toe dat luchtvaartmaatschappijen, hun agenten of andere verkopers van 

vliegtickets de passagiers voor vluchten bij het boeken van een vlucht en bij het aankopen van 

een ticket duidelijk en nauwkeurig informeren over het doorzenden van PNR-gegevens aan de 

passagiersinformatie-eenheid, de doeleinden van de verwerking van deze gegevens, de 

bewaartermijn, de mogelijkheid dat de gegevens worden gebruikt voor het voorkomen, 

opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit, het 

feit dat de gegevens kunnen worden uitgewisseld en gedeeld, alsmede over hun rechten 

inzake gegevensbescherming, met name het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde 

nationale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Deze informatie wordt 

tevens door de lidstaten ter beschikking van het publiek gesteld. 

 
6. Onverminderd artikel 10 stellen de lidstaten in het bijzonder doeltreffende, evenredige en 

afschrikkende sancties vast, die worden opgelegd in geval van inbreuk op de krachtens deze 

richtlijn vastgestelde voorschriften. 
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Artikel 12 
 
 

Nationale toezichthoudende autoriteit 
 

Elke lidstaat bepaalt dat de nationale toezichthoudende autoriteit die is opgericht ter uitvoering van 

artikel 25 van Kaderbesluit 2008/977/JBZ ook wordt belast met advisering en toezicht met 

betrekking tot de toepassing op zijn grondgebied van de krachtens deze richtlijn door de lidstaten 

vastgestelde voorschriften. De nadere bepalingen van artikel 25 van Kaderbesluit 2008/977/JBZ 

zijn van toepassing. 

 
 
 

 

HOOFDSTUK IV 
 

UITVOERINGSMAATREGELEN  
 

 
 
 

Artikel 13 
 
 

Gemeenschappelijke protocollen en ondersteunde dataformaten 
 

 

1. De doorgifte van PNR-gegevens door luchtvaartmaatschappijen aan passagiersinformatie- 

eenheden geschiedt langs elektronische weg of, in geval van technische storing, op een andere 

passende wijze, gedurende een periode van één jaar na de vaststelling van de 

gemeenschappelijke protocollen en ondersteunde dataformaten overeenkomstig artikel 14. 

 
2. Zodra de periode van één jaar na de datum van de eerste vaststelling door de Commissie, 

overeenkomstig lid 3, van de gemeenschappelijke protocollen en ondersteunde dataformaten 

is verstreken, wordt iedere doorgifte van PNR-gegevens door een luchtvaartmaatschappij aan 

de passagiersinformatie-eenheid die plaatsvindt voor de doeleinden van deze richtlijn langs 

elektronische weg uitgevoerd, met behulp van veilige methoden, namelijk in de vorm van 

aanvaarde gemeenschappelijke protocollen die gelden voor alle gevallen, teneinde de 

beveiliging van de gegevens tijdens de doorgifte te waarborgen, en in een ondersteund 

dataformaat, teneinde ervoor te zorgen dat de gegevens voor alle betrokken partijen leesbaar 

zijn. De luchtvaartmaatschappijen zijn verplicht aan de passagiersinformatie-eenheid mee te 

delen welk gemeenschappelijk protocol en welk dataformaat zij bij de doorgifte zullen 

gebruiken. 
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3. De lijst van aanvaarde gemeenschappelijke protocollen en ondersteunde dataformaten wordt 

door middel van uitvoeringshandelingen door de Commissie opgesteld, met inachtneming van 

de ICAO-voorschriften, en indien nodig aangepast, volgens de in artikel 14, lid 2, bedoelde 

procedure. 

 
4. Zolang de aanvaarde gemeenschappelijke protocollen en ondersteunde dataformaten bedoeld 

in de leden 2 en 3, niet beschikbaar zijn, blijft lid 1 van toepassing. 

 
5. Iedere lidstaat zorgt ervoor dat de technische maatregelen worden genomen die nodig zijn om 

de gemeenschappelijke protocollen en ondersteunde dataformaten binnen één jaar na de in 

lid 2 bedoelde datum te kunnen gebruiken. 
 
 
 

Artikel 14 
 
 

Comitéprocedure 
 

 

1.      De Commissie wordt bijgestaan door een comité in de zin van Verordening (EU) 
 

nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van 

de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de 

lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren. De 

Commissie stelt de ontwerpuitvoeringshandeling niet vast zolang het comité geen advies heeft 

uitgebracht, en artikel 5, lid 4, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 182/2011 is van 

toepassing. 

 
2.      In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 

 

182/2011 van toepassing. 
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HOOFDSTUK V 
 

SLOTBEPALINGEN  
 

 
 
 

Artikel 15 
 
 

Omzetting 
 

 

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden 

om aan deze richtlijn te voldoen binnen 36 maanden nadat zij in werking is getreden. Zij 

delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede. 

 
Wanneer lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige 

richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die 

bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten. 

 
2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van nationaal recht 

mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen. 

 

 
Artikel 17 

 
 

Evaluatie 
 

 

1. De Raad bespreekt, op het daarvoor geschikte niveau regelmatig de praktische ervaring met 

betrekking tot het onderwerp en het toepassingsgebied van de richtlijn, alsmede de daarmee 

verband houdende kwesties. 

 
2. Op basis van deze besprekingen en andere door de lidstaten verstrekte informatie, waaronder de 

in artikel 18, lid 2, bedoelde statistische gegevens, evalueert de Commissie de werking van 

deze richtlijn en: 
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a) dient zij binnen twee jaar na de in artikel 15, lid 1, genoemde datum bij het Europees 

Parlement en de Raad een verslag in over de haalbaarheid en de noodzaak om alle of een aantal 

aangeduide vluchten binnen de EU verplicht in de werkingssfeer van de richtlijn op te nemen, 

zulks in het licht van de ervaring die in de lidstaten is opgedaan, en met name in de lidstaten die 

overeenkomstig artikel 1 bis PNR-gegevens verzamelen over vluchten binnen de EU, 

 
b) dient zij binnen vier jaar na de in artikel 15, lid 1, genoemde datum een verslag bij het 

Europees Parlement en de Raad een verslag in over alle andere elementen van deze richtlijn en 

de haalbaarheid en noodzaak andere vervoerders dan luchtvaartmaatschappijen in de 

werkingssfeer van deze richtlijn op te nemen, zulks in het licht van de ervaring die in de 

lidstaten is opgedaan, en met name in de lidstaten PNR-gegevens van andere vervoerders 

verzamelen. 

 
3.   De Commissie stelt, indien dat in het licht van het in lid 2 bedoelde verslag nodig is, een 

wetgevingsvoorstel op voor het Europees Parlement en de Raad met het oog op de wijziging 

van deze richtlijn. 

 
 
 
 
 

Artikel 18 
 
 

Statistische gegevens 
 

 

1.  De lidstaten verstrekken de Commissie jaarlijks statistische informatie over de aan de 

passagiersinformatie-eenheden verstrekte PNR-gegevens. Deze statistieken bevatten geen 

persoonsgegevens. 

 
2.    De statistieken omvatten ten minste 

 

 

1.      het totale aantal passagiers van wie PNR-gegevens zijn verzameld en uitgewisseld; 
 

 

2.      het aantal voor nader onderzoek aangemerkte passagiers; 
 

 

3. het aantal op grond daarvan genomen rechtshandhavingsmaatregelen waarbij PNR- 

gegevens zijn gebruikt; 
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3. Alle in lid 1 bedoelde statistieken worden jaarlijks door de Commissie aan de Raad 

verstrekt. 

 
Artikel 19 

 
 

Verhouding tot andere rechtsteksten 
 

 

1. De lidstaten mogen onderling de bilaterale of multilaterale overeenkomsten of regelingen 

betreffende de uitwisseling van informatie tussen de bevoegde instanties die op het tijdstip 

van de aanneming van deze richtlijn van kracht zijn, blijven toepassen voor zover deze 

overeenkomsten of regelingen verenigbaar zijn met deze richtlijn. 

 
2. Deze richtlijn laat bestaande verplichtingen en verbintenissen van lidstaten of de Unie op 

grond van bilaterale en/of multilaterale overeenkomsten met derde landen, onverlet. 

 

 
Artikel 20 

 
 

Inwerkingtreding 
 

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na haar bekendmaking in het Publicatieblad 

van de Europese Unie. 

 

Deze richtlijn is overeenkomstig de Verdragen gericht tot de lidstaten. 
 
 
 
 

 

Gedaan te Brussel, op 
 

 

Voor het Europees Parlement                            Voor de Raad 
 

 
 

De voorzitter                                                      De voorzitter 
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BIJLAGE I 
 
 
 

Passagiersgegevens (PNR) verzameld door luchtvaartmaatschappijen 
 

(1)       PNR-bestandslocatie 
 

 

(2)       Datum van boeking/afgifte van het biljet 
 

(3)       Geplande reisdatum (-data) 

(4)       Naam/namen 

(5)       Adres en contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres) 

(6)       Alle betalingsinformatie, met inbegrip van het factuuradres 

(7)       Volledige reisroute voor dit specifieke PNR 

(8)       Informatie voor frequente reizigers 
 

(9)       Reisbureau/reisagent 
 

(10)     Reisstatus van de passagier, met inbegrip van bevestigingen, check-in-status en “no-show” 
 

of “go-show”-informatie 
 

(11)     Opgesplitste/opgedeelde PNR-informatie 
 

(12)     Algemene opmerkingen (met inbegrip van alle beschikbare informatie over niet-begeleide 

minderjarigen jonger dan 18 jaar, zoals naam en geslacht van de minderjarige, leeftijd, talen 

die de minderjarige spreekt, naam en contactgegevens van de persoon die de minderjarige 

begeleidt naar het vertrek en de aard van de relatie van deze persoon met de minderjarige, 

naam en contactgegevens van de persoon die de minderjarige afhaalt bij aankomst en de 

aard van de relatie van deze persoon met de minderjarige, functionaris voor vertrek en 

aankomst) 
 

(13)     Informatie uit de biljetuitgifte ("ticketing field"-informatie), waaronder het biljetnummer, de 

uitgiftedatum van het reisbiljet, biljettentickets voor enkele reizen en geautomatiseerde 

prijsnotering van reisbiljetten 

 

(14)     Zitplaatsinformatie, waaronder het zitplaatsnummer 

(15)     Informatie over gemeenschappelijke vluchtnummers 

(16)     Alle bagage-informatie 

(17)     Aantal en namen van de andere reizigers in het PNR 
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(18)     Alle op voorhand af te geven passagiersgegevens (Advance Passenger Information - API), 

voor zover verzameld (onder meer soort document, documentnummer, nationaliteit, land 

van afgifte, geldigheidsdatum, familienaam, voornaam, geslacht, geboortedatum, 

luchtvaartmaatschappij, vluchtnummer, datum van vertrek, datum van aankomst, luchthaven 

van vertrek, luchthaven van aankomst, tijdstip van vertrek, tijdstip van aankomst) 

 

(19)     Alle vroegere wijzigingen in de onder de punten 1 tot en met 18 genoemde PNR. 
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BIJLAGE II 
 

 

1.         deelneming aan een criminele organisatie, 
 

 

2.         mensenhandel, 
 

 

3.         seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, 
 

 

4.         illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, 
 

 

5.         illegale handel in wapens, munitie en explosieven, 
 

 

6.         fraude, 
 

 

7.         witwassen van opbrengsten van misdrijven, 
 

 

8.         computercriminaliteit, 
 

 

9. milieumisdrijven, met inbegrip van de illegale handel in bedreigde diersoorten en de 

illegale handel in bedreigde planten- en boomsoorten, 

 
10.       hulp bij illegale binnenkomst en illegaal verblijf, 

 

 

11.       illegale handel in menselijke organen en weefsels, 
 

 

12.       ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling, 
 

 

13.       georganiseerde en gewapende diefstal, 
 

 

14.       illegale handel in cultuurgoederen, waaronder antiquiteiten en kunstvoorwerpen, 
 

 

15.       vervalsing van administratieve documenten en handel in valse documenten, 
 

 

16.       illegale handel in hormonale stoffen en andere groeibevorderaars, 
 

 

17.       illegale handel in nucleaire of radioactieve stoffen, 
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18.       kaping van vliegtuigen/schepen, 
 

 

19.       sabotage, en 
 

 

20.       handel in gestolen voertuigen. 
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Bijlage 2: Voorbeeld contactbrief 
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Vakgroep Strafrecht en criminologie 
 

 

21 januari 2013, Brakel 

 

Verzoek tot medewerking Masterproef Criminologische Wetenschappen 
 

 

Geachte heer, geachte mevrouw  

 

Ik richt dit schrijven tot u, als expert op het gebied van informatietechnologie binnen het luchtvervoer, 

met een bijzonder verzoek. Als studente Master in de Criminologische Wetenschappen aan de 

universiteit van Gent voer ik in het kader van mijn Masterproef een onderzoek naar de implementatie 

van de EU PNR-richtlijn in België. Met mijn onderzoek wil ik in de eerste plaats nagaan in hoeverre 

het huidige voorstel tot richtlijn tegemoet komt aan de noden van de verschillende partners. Daarnaast 

wil ik de praktische aspecten van een implementatie zo volledig mogelijk in kaart brengen. Aangezien 

dit onderzoek zal steunen op de bevraging van diverse sleutelfiguren neem ik, gegeven uw functie, dan 

ook contact op met u. 

 

De wetenschappelijke opbouw, de uitvoering en de verwerking van het onderzoek wordt 

gesuperviseerd door mijn promotor aan de universiteit van Gent, Prof. Dr. Gert Vermeulen. 

 

Bent u bereid uw toestemming te verlenen tot deelname aan dit persoonlijk project? In ruil voor uw 

medewerking kan u, indien gewenst, een exemplaar bekomen van mijn onderzoek. 

De praktische uitvoering van het onderzoek is gepland in 2013, in theorie vanaf begin februari tot 

halfweg maart. Mag ik u daarom om organisatorische redenen vragen om mij te informeren hoe u hier 

tegenover staat, en dit voor 4 februari 2013? Rond deze periode neem ik zelf even contact met u op 

wanneer ik nog geen respons zou ontvangen hebben. Indien u nog verdere vragen hebt, aarzel niet om 

contact met mij op te nemen. Uw medewerking is van het grootste belang voor het welslagen van dit 

project.  
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Hopend op een positief gevolg dank ik u bij voorbaat, 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

Freja De Middeleer 

Masterstudente Criminologie UGent 

 

Tel: 0484 50 90 63 

Mail: Freja.DeMiddeleer@UGent.be 

 

Prof. Dr. Gert Vermeulen 

    Director IRCP 

    Professor of Criminal Law 

    Head of Department Criminal Law & 

    Criminology 

 

Ghent University   

Universiteitstraat 4 

9000 Gent 

Belgium 

 

Tel: 09 264 69 43 

Fax: 09 264 84 94 

Mail: Gert.Vermeulen@UGent.be 
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Bijlage 3: Informed consent  
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Vakgroep Strafrecht en criminologie 
Universiteit Gent 

Faculteit Rechtsgeleerdheid 

Universiteitstraat 4 

9000 Gent 

 

Deelname interview Masterproef Criminologische Wetenschappen 

 

Geachte heer, geachte mevrouw 

U bent gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek naar de implementatie van de EU PNR-richtlijn 

in België. Dit onderzoek wordt gevoerd door Freja De Middeleer, in het kader van de opleiding 

Criminologische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Deze studie wil in de eerste plaats nagaan 

in hoeverre het huidige voorstel tot richtlijn tegemoet komt aan de noden van de verschillende 

partners. Daarnaast wil het de praktische aspecten van een implementatie zo volledig mogelijk in kaart 

brengen. Daarbij zal de theoretische kennis, die door literatuuronderzoek verworven werd, aan de 

praktische kennis van experten ter zake (luchtvaartsector, Europese instellingen, politiediensten) 

gekoppeld worden. Dit gebeurt door het afnemen van kwalitatieve interviews, waarvan de relevante 

inhoud in de masterproef wordt opgenomen. 

Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Uw uitspraken zullen, indien gewenst, vastgelegd worden 

door middel van een geluidsopname. Deze opname is alleen bestemd voor het onderzoek en zal niet 

beschikbaar zijn voor anderen. Na afronding van het onderzoek wordt deze dan ook vernietigd. 

Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De resultaten van het onderzoek worden 

gebruikt om een kritische visie neer te schrijven omtrent de huidige stand van zaken in ons land. De 

participant beslist zelf of zijn naam al dan niet in de eindversie opgenomen wordt. Na afloop van het 

onderzoek kunnen de respondenten inzage krijgen in het onderzoeksrapport, om zo een idee te hebben 

van hoe met de verkregen informatie aan de slag werd gegaan. 

U kunt op ieder moment het onderzoek stop zetten en de toestemming alsnog intrekken. Als u na het 

onderzoek nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Freja De Middeleer, 

Freja.DeMiddeleer@UGent.be. 

 

Ik heb dit formulier gelezen en stem ermee in, 

 

…………………..  ………………………………………….. 

Datum    Handtekening respondent 

mailto:Freja.DeMiddeleer@UGent.be
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Bijlage 4: Onderzoeksinstrument89 

Context 

A. Outer context 

- Wat is de maatschappelijke, economische context? 

- Wat is de aanleiding voor de verandering? Signalen? 

- Waar is de noodzaak ontstaan? 

B. Inner context 

- Ervaringen van de organisatie uit het verleden? 

- Cultuur en structuur 

- Werking en noden 

Inhoud 

A. Soort verandering 

- Structureel (Europees en Belgisch niveau) 

- Cultureel 

B. Doel 

- Wat verandert er? 

- Doelstellingen (duidelijk geformuleerd, kwalitatief/kwantitatief) 

- Bestaat er een tijdschema? 

- In welke mate is het project gestructureerd? (afspraken met partners) 

- Zijn er stappenplannen gedefinieerd? (noodzakelijke voorafgaande stappen, opvolgingen 

van de vooruitgang) 

C. Doelgroep 

- Welke doelgroepen worden onderscheiden? 

Proces 

A. Planning en voorbereiding 

- Betrokken actoren? 

- Werd een draagvlak gecreëerd? (verwachting van de betrokkenen en hun bereidheid om 

van de verandering gebruik te maken) 

- Hoe ziet de betrokkenheid eruit? (informatie, inspraak, participatie, gebruik van expertise) 

- Communicatie? (wat gecommuniceerd, door wie, op welke manier) 

- Middelen? 

- Weerstand? (welke weerstand, van wie, waartegen, hoe opgelost) 

                                                      
89

 Deze checklist werd opgesteld na een samenvoeging van inzichten uit de bijdragen van Parys, Pelgrims & 

Hondeghem (2005) en deze van Nelen, Leeuw & Boogaerts (2010). 
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Bijlage 5: Niet-exhaustieve vragenlijst interview 

Ontstaan van de richtlijn 

- Waarom heeft men gekozen voor een richtlijn, waarbij de lidstaten toch wel een grote vrijheid 

hebben, in plaats van een verordening? 

- Waarom koos men niet voor een umbrella-document? 

State of play 

- The most recent release of the proposal goes back to 26
th
 of April. What happened ever since? 

What’s the state of play? 

- Does the Parliament still has doubts about the necessity and the added value of PNR? 

- The proposal call to the member states 

 I wonder how a member state, like Belgium, can develop a PIU without the proper 

legislation. At this moment in Belgium, most of the airline companies won’t give any 

passenger data without a warrant. How start a PIU, while the necessary legislation isn’t 

already available to oblige the companies? 

 Isn’t there any financial support for the airline companies? Only for the member states? 

- Which point of view does the Commission support most: safety/security or privacy? 

Wat zijn de voornaamste problematieken van het gebruik van PNR? 

- Hoe gaat het gebruik van PNR momenteel in zijn werk? 

- Welke actoren zijn betrokken bij het gebruik van PNR? 

- Welke knelpunten ervaren de actoren bij het gebruik van PNR? 

 Is het centrale thema van het voorstel één van de actuele pijnpunten? 

- Welke oorzaken geven de actoren aan de gepercipieerde knelpunten? 

- Welke voorstellen geven de actoren om de problemen op te lossen? 

Op welke manier komt het voorstel hieraan tegemoet? Wat is de impact op de organisatie en de 

werkwijze van de betrokken politiediensten? 

- Wat verandert er concreet? 

- Welke voorbereidende maatregelen moeten getroffen worden? 

- Praktische veranderingen? 

- Op welke domeinen zal de implementatie zijn grootste stempel drukken? 

Implementatie? 

Voor totstandkoming 

- Heeft de EU bij de voorbereiding rekening gehouden met de betrokkenen op het terrein? 

 Hoe ziet die betrokkenheid eruit? 

- Communicatie over de komende veranderingen? 
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- Hoe ziet het draagvlak eruit? 

 Verwachtingen en/of onzekerheden? 

 Weerstand of wenselijkheid? 

Eigenlijke implementatie 

- Hoe zit het project van de Belgische politie in elkaar? 

 Tijdsschema? 

 In welke mate is het project gestructureerd? 

 Partners? (vb: relatie met LVM) 

 Is er een stappenplan gedefinieerd? 

Future 

- What are the next steps of the procedure to accept and vote the proposal? When does Europe 

expect to vote the proposal? 

- Widening of the Directive’s scope in the future? Not to use it only for terrorism and serious 

crime, but also for other offences. 

- Changes to the content of the Directive? 

- How large is the budget of the Commission in this matter? Estimation? 

- Will the scope of the Directive be expanded to other transport areas (railroad traffic, traffic at 

sea)? Because now there’s a big focus on the airline industry. 

Extra 

- Mogelijke andere toepassingen? 

- Wat zijn de belangrijkste gegevens binnen PNR? 

- Standpunt m.b.t. PIU? 

 


