
  

  

 

 
 

 

 
 
 

 

 

Minister van Justitie en Veiligheid  

  

Beslisnota Kamerbrief toezegging audits 

Passagiersinformatie-eenheid Nederland 
 

1.     Aanleiding 

Tijdens het commissiedebat terrorisme/extremisme van 24 november 2022 heeft 

u het Kamerlid Azarkan (DENK) toegezegd per brief terug te komen op de bij de 

Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL) uitgevoerde audits. Tevens heeft 

het Kamerlid Azarkan (DENK) tijdens het tweeminutendebat terrorisme/ 

extremisme van 7 december 2022 een motie ingediend waarin wordt verzocht om 

de wettelijk verplichte privacy audits uit te voeren.1 Deze motie heeft u Oordeel 

Kamer gegeven en is bij de stemming van 13 december aangenomen. 

 

2.     Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd in te stemmen met verzending van de Kamerbrief 

Toezegging audits Passagiersinformatie-eenheid Nederland naar de Tweede 

Kamer. 

 

3.     Kernpunten 

 Over de periode 2019 – 2020 is een audit uitgevoerd door de Audit Dienst 

Rijk op het Travel Information Portal (TRIP), het kernsysteem waarmee 

de Pi-NL werkt. 

 Over 2021 is een audit uitgevoerd bij Pi-NL die toezag op 

verwerkingsprocessen die binnen Pi-NL, maar buiten TRIP, plaatsvonden.  

 De audit over 2022 is momenteel in voorbereiding. 

 Eens per 4 jaar wordt er een privacy audit uitgevoerd. Deze staat gepland 

voor 2023/2024. 

 Tijdens het tweeminutendebat terrorisme/extremisme van 7 december 

2022 heeft het Kamerlid Azarkan (DENK) tevens een motie ingediend, 

waarin wordt verzocht om het depersonaliseren door het afschermen van 

persoonsgegevens na 6 maanden plaats te laten vinden. Dit is op dit 

moment reeds geborgd (in de wet gebruik van passagiersgegevens voor 

de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven als in de praktijk) 

en wordt specifiek benoemd in de brief. Dit heeft u ook aangegeven 

tijdens het tweeminutendebat en u heeft deze motie overgenomen. 

 
4.     Toelichting 
Omdat dit een informatieve brief over bestaand beleid betreft, waarin geen 
beleidskeuzes zijn voorgelegd, is er geen inhoudelijke toelichting. 

 

5.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 
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