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Beantwoording SP Kamervragen over de verwerking van 
persoonsgegevens door vervoersbedrijven 

Aanleiding 
Op 24 augustus 2022 hebben de leden Leijten en Alkaya (beiden SP) vragen 
gesteld aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verwerking van 
persoonsgegevens door vervoersbedrijven. Er was reeds een uitstelbrief aan de 
Kamer verstuurd aangezien het inwinnen van benodigde informatie meer tijd 
heeft gekost dan binnen de normale beantwoordingstermijn beschikbaar was. De 
beantwoording van de vragen gaan mede namens mevrouw van Huffelen, de 
staatsecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering.  

Geadviseerd besluit 
Indien u akkoord bent met de beantwoording dan verzoek ik u de Kamerbrief te 
ondertekenen. 

Kernpunten 
• Privacy is een groot goed en voorkomen moet worden dat onnodig

persoonsgegevens verwerkt worden.
• Er zijn veel mogelijkheden om (inter)nationaal te reizen zonder dat vooraf

persoonsgegevens afgegeven hoeven te worden, denk aan anonieme OV
chipkaart en kaartjes uit de automaten op stations of bij servicebalies.

• Er is echter niet voor elke internationale bestemming zo’n kaartje
beschikbaar.

• In die gevallen kan het wel nodig zijn om persoonsgegevens af te staan.
• Uitgangspunt bij het verwerken van persoonsgegevens is dat het ov-bedrijf

voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat
houdt in dat er altijd een geldige reden moet zijn om gegevens te verwerken.
Ook mogen er niet meer gegevens worden verwerkt dan noodzakelijk is.

• Op grond van art. 51 AVG houdt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als
onafhankelijke toezichthoudende autoriteit binnen Nederland toezicht op de
naleving van de AVG. In andere landen zijn dit andere nationale
toezichthouders.

Krachtenveld 
Uit de vragen blijkt de wens om anoniem te kunnen reizen en via menselijk 
contact geholpen te worden. In de beantwoording is gepoogd te beschrijven dat 
deze aspecten belangrijk zijn en er ook mogelijkheden zijn om aan die wensen te 
voldoen.  
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Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Kamerbrief beantwoording Uw reactie op de Kamervragen 

2 Ingediende vragen De originele vragenlijst 

3 Uitstelbrief Toelichting waarom 
reactietermijn van 14 
september niet is gehaald. 


