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Beantwoording Kamervragen Chinese camera’s bij NS 

 

Aanleiding 
De Kamerleden Rajkowski en Minhas (beiden VVD) hebben 12 september jl. 
Kamervragen gesteld over camera’s van Chinese makelij bij NS aan zowel de 
minister van JenV als staatssecretaris van IenW. Met deze brief beantwoordt u 
deze vragen gezamenlijk. 
 

Geadviseerd besluit 

• U wordt geadviseerd bijgevoegde brief naar de Kamer te sturen. 

Kernpunten 
• De Kamerleden stellen vragen over camera’s van Chinese makelij bij NS, de 

samenhang met een vitaal spoor en de algemene positie van Chinese 
camera’s in relatie tot vitale sectoren. 

• De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat beantwoordt de 
specifieke vragen over NS waarbij zij in gaat waar deze camera’s zijn 
gebruikt, het risico vooraf is afgewogen en dat deze beperkt waren. 

• De Minister van Justitie en Veiligheid gaat in op de meer generieke kant van 
Chinese camera’s bij vitale sectoren en de rol van NCTV en NCSC.  

Toelichting 
Er zijn de afgelopen periode diverse vragen gesteld over risico’s rondom Chinese 
producten zoals drones en camera’s die o.a. gebruikt worden bij organisaties die 
zich bezighouden met het OV. Rode draad in de beantwoording is dat risico’s goed 
moeten worden afgewogen, het Rijk hierbij een instrumentarium aanbiedt en dat 
in dit geval NS een onderbouwde risicoafweging heeft gemaakt. De antwoorden 
zijn afgestemd met BZK en, voor zover de vragen NS betrof, voor een 
inhoudelijke verificatie aangeboden aan NS. De voorgestelde antwoorden worden 
parallel aan de staatssecretaris van IenW en de minister van JenV voorgelegd. De 
staatssecretaris van IenW heeft de Kamer op 6 oktober jl. meegedeeld dat 
beantwoording langer op zich zou laten wachten in verband met noodzakelijke 
afstemming. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
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Bijlagen 
 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Antwoorden op kamervragen 
Rajkowski en Minhas (VVD) 
Chinese bewakingscamera’s NS 

Kamerbrief met antwoorden op 
de gestelde vragen.  

2 Nieuwsartikel  

 


