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TERRORISMEBESTRIjDING VERSUS BURGERRECHTEN: 

Een ongelijke strijd? 
De Verenigde Staten hebben sinds 11 sep~ember 2001 verschillende maatregelen 
genomen in het kader van de war on terrorism. De Amerikaanse overheid dwingt, 
conform de Transport Security Act en de uitvoeringsbepalingen daarvan, ,zoals de 
Aviation Security Screening Records, luchtvaartmaatschappijen die in Europa actief 
zijn inzage te geven in de commerciële gegevens van haar passagiers. Doel van 
deze dataverzameling en -uitwisseling is om vooraf ten aanzien van elke passagier 
te kunnen beoordelen of deze een potentieel gevaar vormt. Zo moet verhinderd 
worden dat terroristen een vliegtuig in stappen. 

DOOR JOHANNA BOOGERD 

Indien de luchtvaartmaatschappijen deze gegevens niet geven worden ze bedreigd met het 
verlies van landingsrechten of hoge boetes, De 'Europese Commissie laat het verzenden van 
deze gegevens oogluikend toe, Pas na twee resoluties en een dreigemen't van het Parlement om 
naar het Hof van Justitie te stappen, is de Europese Commissie onderhandelingen begonneri 
over een verbeterde overeenkomst. Op dit moment wordt de Europese privacywetgeving echter, 
geschonden. 

Passenger Name Record 
Zeker na de aanslagen in Madrid bestaat er geen tWijfel over de noodzaak om terrorisme te 

bestrijden, We moeten ons echter niet laten verblinden door woede en angst. Het kan niet zo 
zijn dat terrorismebestrijding verwo.rdt tot een vrijbrief die een ongelimiteerde inbreuk op 
burgerrechten goedpraat, Elementaire burgerrechten zijn te kostbaar om opgegeven te worden 
ten bate van een schimmig en vrijwel onmogelijk te controleren anti-terrorismebeleid. 
Uit zorgvuldige en uitgebreide bestudering van de overeenkomst met de Verenigde Staten 
blijkt dat er te veel bezwaren zijn om in te stemmen met de huidige gang van zaken, Ten eer
ste hebben Europese burgers in de Verenigde Staten vrijwel geen enkele basis om naar de rech
ter te stappen, vanwege de gebrekkig geregelde juridische onderbouwing van het akkoord . Dit 
betekent dat zij geen verhaal kunnen halen indien gegevens niet correct zijn of zich andere 
moeilijkheden voordoen. 
Ten tweede voldoet de overeenkomst niet aan de eisen die het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens stelt aan dergelijke overeenkomsten. Bovendien is de behandeling van 
deze overeenkomst een crucial case voor de .verhouding tussen democratische principes en 
burgerrechten enerzijds en angst voor gruwelijke aanslagen anderzijds. Verder staat er in de 
eerste zin van de overeenkomst dat zolang er geen filtersysteem in werking is, de huidige 
ongelimiteerde toegang tot de computersystemen wordt gelegaliseerd. Dit houdt in dat ook 
gegevens met betrekking tot onder meer een bijzondere service wegens de gezondheid van de 
passagier of maaltijdkeuzes worden uitgewisseld. 

Hoewel de naam anders doet vermoeden wordt niet enkel de naam van een passagier opgesla
gen in het Passenger Name Record. Van Europese burgers wordt een lijst aan gegévefl s opge
steld die betrekking hebben op de handelingen van de passagier vanaf het moment van de boe
king van de reis naar de Verenigde Staten tot en met de aankomst aldaar. Grofweg worden de 
volgende gegevens opgeslagen en uitgewisseld: 
• . gegevens aan de hand waarvan de passagier met de personen in zijn gezelschap kunnen 

worden geïdentificeerd, alsmede degenen die de reservering hebben geboekt, het reisbu
reau of de employé die de boeking heeft bevestigd en/of de tickets heeft uitgegeven; 

• de gegevens van de reis waarvoor het ticket is uitgevaardigd maar ook alle andere trajecten 
'die onderdeel van dezelfde reis uitmaken als de reis uit verschillende etappes bestaat, met 
meerdere tickets ; 

• gegevens met betrekking tot de betalingswijze, creditcardnummers, bijzondere voor
waarden voor bepaalde groepen (frequent flyer, lid van bijzondere groepen), e' mailadressen 
alsmede woonadressen en telefoonnummers thuis of op het werk die bij de reservering 
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worden opgegeven en contactpersonen; 
• specifieke opmerkingen van het perso-

neel van de Luchtvaartmaatschappij. 
Bovendien kan de bankrekening van een ver
dachte via de kredietkaartgegevens worden 
gecontroleerd op basis van Amerikaanse 
wetgeving of wanneer een Amerikaanse 
rechter dit foestaat. 

Europeanen vogelvrij 
Amerikanen kunnen naar de rechter gaan 

als ze van mening zijn dat nieuwe regelgeving 
in strijd is met de grondwet. Een goed voor
beeld hiervan is de rechtszaak die 
Amerikaanse burgers met succes hebben aan
gespannen tegen de luchtvaartmaatschappijen 
Blue Air en NorthWest Airlines, die eveneens 
persoonlijke gegevens afsto'nden aan de 
Amerikaanse autoriteiten. Omdat de 
Àmerikaanse rechter van mening was dat deze 
praktijk in tegenspraak is met Amerikaanse 
privacywetgeving, moesten deze vliegmaat
schappijen de dataverzending stopzetten. Het 
Amerikaanse Congres heeft, in navolging van 
de Amerikaanse "rechter, besloten om de finan
ciering van een nog omvattender informatie
systeem stop te zetten. In tegenstelling tot . 
Amerikaanse burgers is het voor Europese 
burgers onmogelijk om zich in de VS tot een 
rechter te wenden en zich te. beroepen op het 
recht op privac·y. 
Het bizarre gevolg van deze onvolkomenhe
den in de huidige overeenkomst met de 
Amerikanen is dat een zogenoemd CÀPPS 11-
systeem op dit moment door de Amerikaanse 
overheid met behuip van Europese (!) per
soonsgegevens getest dreigt te worden. 
Vooralsnog is deze dreiging met drie maanden 
uitgestelc:l vanwege onvolkomenheden in het 
Amerikaanse systeem. Maar overeind blijft dat 
het CAPPS II-systeem niet g~test mag worden 
m.et gegevens van Amerikaanse burgers, van
wege de uitspraak van de Amerikaanse rech
ter. 
De Europese C.ommissie kan volgens de proce
dure van artikel 31, lid 2 van richtlijn 95/46, 
constateren dat een derde land, in dit geval de 
Verenigde Staten, op grond van haar nationale 
wetgeving voldoende waarborgen voor ~en 
passend bescherrriingsniveau biedt met het 
oog op de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. en de fundamentele vrijheden en 
rechten van personen. Ondanks het ontbrek·en 
van Amerikaanse wetgeving met betrekking 
tot bescherming van persoonsgegeveris, van 
niet-Amerikanen, heeft de Commissie toch 
besloten dat de persoonsgegevens in de 
Verenigde Staten op 'adequate' wijze worden 

beschermd. Dit besluit van de Europese 
Commissie laat de noodzaak zien voor het 
Europees Parlement om de vinger steeds aan 
de pols te houden. 
Uit het volkomen miskennen van de juridi
sche positie van Europeanen in de Verenigde 
Staten blijkt hoe slordig de Europese 
Commissie in deze zaak te werk is gegaan. ,Bij 
het sluiten van de overeenkomst met de . 
Amerikanen is zij voorbijgegaan aan Europese 
privacybepalingen. De Commissie heeft de 
plicht om er voor te zorgen dat Europese 
.vlieg~uigmaatschappijen zich houden aan 
Europese regelgeving: De Europese Commissie 
was echter op geen enkele wijze van plan om 
zich aan deze wettelijke plicht te houden. 
Gegeven het feit dat de Europese Commissie 
pas bij dreiging ván de stap naar het Europees 

· Hof daadwerkelijk aan het werk gaat, is het 
meer dan ooit van belang dat het Europees . 
Parlement haar controlebevoegdheden benut. 

Proportionaliteitsbeginsel 
Zoals Uitgelegd door het Europees Hof, stelt 

artikel 8, lid 2 van het Europees Verdrag van· 
de Rechten van de Mens (EVRM) dat inmen
ging in het privéleven alleen is toegestaan 
"wanneer dit bij wet is vóorgeschreven, dit 
noodzakelijk is in een democratische samen
leving, met het oog op legitieme doeleinden 
en dit niet onevenredig is gelet op het nage
streefde doel". Deze zinsnede uit het EVRM 
verduidelijkt dat inbreuk op de privacy alleen 
te rechtvaardigen is wanneer aantoonbaar is 
dat de ingreep noodzakelijk -dat wil zeggen 
dat er geen. enkele andere mogelijkheid 
bestaat- en proportioneel is. Aan beide criteria 
wordt in mijn ogen niet voldaan in het kader 
van de nu voorliggende overeenkomst. 
Uit de overeenkomst blijkt dat de gegevens 
niet alleen gebruikt kunnen worden voor de 
bestrijding van terrorisme, maar ook voor 
andere doeleinden. De gegevens kunnen even
eens overgedragen worden aan andere over-

· heidsdiensten en derden. De onduidelijkheid 
over eventuele andere doeleinden van de ge ge
vensverzameling doen serieuze twijfel rijzen 
of de maatregelen proportioneel te noemen 
zijn. Deze twijfel wordt aangevuld met absur
de bepalingen in de huidige -overeenkomst 
over bewaartijd en bescherming van de gege
vens . .Het aantal vereiste gegevens (34 ver
schillende deelverzamelingen) lijkt op geen 

· enkele wijze in verhouding te staan tot het 
b~oogde dOel. Bovendien wil men deze gege
vens zeven jaar en indien nodig langer kl,lnnen 
bewaren: dit strookt niet met de tientallen 
dagen maximale bewaartijd die wettelijk is 
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vastgelegd in de Verenigde Staten voor gege
vens van Amerikaanse burgers. 
Naast deze overwegend juri'dische bezwaren 
doemt ook steeds vaker de vraag op of fanatie
ke terroristen daadwerkelijk afgeschrikt zullen 
worden door dergelijke maatregelen. Knullige 
voorvallen vergroten ,bovendien de twijfel over 
de professionaliteit van de inlichtingendien
sten die op basis van de verkregen informatie 
moeten handelen. In december 2003 en janua
ri 2004 werden meerdere vluchten naar de 
Verenigde Staten vanuit Europa geannuleerd. 
Mogelijk zouden' zich terroristen aan boord 
bevinden. In één van de gevallen bleek de ver
dachte persoon achteraf een baby te zijn. 
De politieke samenwerking tussen de 
Europese Unie en de Verenigde Staten in de 
strijd tegen terrorisme dient serieus in de 
gaten gehouden te worden. Het EVRM is dui
delijk over de voorwaarden waaronder een 
zekere inbreuk op burgerrechten legitiem kan 
zijn. Discussie over de criteria zoals propor
tionaliteit en noodzakelijkheid zal, zoals zo 
vaak bij dergelijke ju.ridische bepalingen, 
altijd blijven bestaan. Dat er op zijn minst 
sprake is van gerede twijfel over de noodza
kelijkheid en proportionaliteit van deze maat
regelen staat voor mij echter als een paal 
boven water. 

FOTO: HERMAN WOUTERS 

Terrorisme vs. democratie 
De mate waarin de volksvertegenwoordiging 

betrokken wordt bij de samenwerking tus
sen de VS en Europa is zeer gering, zoals 
blijkt uit de reactie van de Europese 
Commissie op de dreiging met een gang 
naar het Hof. Dit is met name het gevolg van 
de onduidelijk geregelde Europese samen
werking op,cruciale beleidsterreinen. De 
Europese Commissie en de Raad van 
Ministers zijn de voornaamste spelers in de 
onderhandelingen namens 'Europa'. De con: 
trolemogelijkheden van zowel de nationale 
parlementen als het Europees Parlement zijn 
echter te beperkt om beide spelers effectief 
te kunnen controleren. 
Het Europees Parlement heen op creatieve 
wijze de Cominissie onder druk weten te 
zetten. De dreiging met de stap naar het Hof 
is echter een uitzondering-die de regel 
bevestigt. In de regel kan het Europees 
Parlement op dergelijke dossiers nauwelijks 
krachtig optreden. De nationale parlementen 
zijn als 'het om de informatievoorziening 
gaat vaak afhankelijk van de vrijgevigheid 
van de betrokken ininister. De notulen van 
de vergaderingen van de Raad van Ministers 
zijn namelijk geheim. Het is daarom bijna 
'onmogelijk om vast te stellen wat de rol is 
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geweest van een minister in Europees over
leg over terrorismebestrijding. 
Als gevolg van de sterkere positie van 
Commissie en Raad ten opzichte van 
Europees Parlement is er een scheefgroei 
ontstaan tussen uitvoerende en controleren
de macht. Het gevaar van gebrekkige contro
lemogelijkheden is dat maatregelen niet aan 
juridische en democratische controle onder
worpen worden. Het is de vraag in hoeverre 
we niet nu al achter de feiten aanlopen en 
er, achter gesloten deuren, maatregelen wor
den getroffen die ernstige gevolgen kunnen 
hebben voor onze vrijheid. 
Gerenommeerde internationale organisaties 
zoals Statewatch en Huinan Rights Watch 
maken sinds de aanslagen van 11 september 
constant gewag van een verslechterende situa
tie als het gaat om het respect voor burger
rechten. In een rapport van Statewatch wordt 
duidelijk dat er vlak na de aanslagen op de 
Twin Towers in de VS beslo-
ten is tot de oprichting van 
speciale Europese politie-
eenheden. Deze eenheden 
ziJn echter direct na het 

Haag en Den Haag wijst naar Brussel. Dit is 
een niet te verkroppen zaak. Het kan toch 
niet zo zijn dat we in onze ijver om terro
risme te bestrijden het respect voor funda
mentele en democratische principes uit het 
oog verliezen? 

Schrikreactie 
Het Europees Parlement heeft volkomen 

terecht haar hakken in het zand gezet en 
heeft een lijst eisen op tafel gelegd waaraan 
de nieuwe overee~komst op zijn minst moet 
voldoen. Ten eerste moeten passagiers toe
gang hebben tot"een snelle en doeltreffende 
beroepsprocedure voor het geval zich moei
lijkheden voordoen. Ten tweede moet met 
onmiddellijke ingang het pull-systeem, 
waardoor de Amerikaanse overheid zonder 
juridische grondslag en zonder filters voor 
gevoelige informatie kan graaien in gege
vens, vervangen worden door het push-

systeem. In het laatste 
geval bepalen de 
Amerikanen niet langer 
welke informatie ze ont
vangen, maar bepaalt de 

besluit van de Raad van 
Ministers in oktober 2001 
operationeel geworden, zon
der dat de taken van deze 
eenheden formeel geregeld 
was. Gevolg hiervan is, ald.us 

Angst is eèn slechte . 
EU welke informatie de VS 
krijgt. Verder moeten de . 
absurde termijnen en 
garanties voor bewaring 
en bescherming van gege
vens in de Verenigde 

raadgever 

Statewatch, dat politie-een-
heden actief zijn waarvan de 
politieke verantwoordelijk-
heid niet gedefinieerd is. 
Statewatch meldde ook dat 
gedurende het Spaanse voorZitterschap van 
Europa in 2002 afgesproken werd dat er een 
standaard database komt waarin alle infor
matie over terroristen wordt verzameld. 
Deze maatregel lijkt op het eerste gezicht 
volledig te verklaren vanuit de bestrijding 
van terrorisme . . Een jaar ·eerder werd de defi
nitie van terrorist echter zodanig opgerekt 
dat onder andere demonstranten tot deze 
categorie gerekend kunnen worden. De 
directe link tussen demonstranten en hard
vochtige terroristen is volkomen onduide
lijk. Toch heeft deze maatregel als gevolg 
dat sommige regeringen mogelijkheden ach
ter de hand hebben om specifieke nationale 
protestbewegingen tegen te werken. 
Als we proberen om meer dUidelijkheid te 
verkrijgen, blijkt hoe moeilijk het is OI;n een 
helder antwoord te krijgen op de vraag wie 
de verantwoordelijkheid draagt voor de 
nieuwe maatregelen: Brussel wijst naar Den 

Staten drastisch worden 
aangepast. Ten slotte 
moet het aantal verstrekte 
gegevens worden inge
perkt. 

Dat emotie het debat over terrorismebestrij
ding domineert is begrijpelijk. Zeker nu de 
terreur ook in Europa heeft toegeslagen. 
Toch mag emotie uiteindelijk niet de basis 
zijn van nieuwe regelgeving. Angst is een 
slechte raadgever en waarschijnlijk precies 
wat terroristen voor ogen hebben. Immers, 
wanneer wij in een schrikreactie op geweld 
burgerrechten opgeven en democratische 
principes negeren, hebben terroristen wat ze 

J willen: een ontregelde, angstige en benau
wende samenleving. We zullen het hoofd 
koel moeten houden en ons keer op keer af 
moeten vragen hoe ver we moeten gaan in 
het bestrijden van terrorisme. Dat we ons 
moeten wapenen tegen terrorisme staat bui
ten kijf. We moeten er echter voor waken dat 
we onze vrijheid opofferen en gevangenen 
worden van onze angst voor terreur. 
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