
Eerste Kamer der Staten-Generaal 1
Vergaderjaar 2021–2022 

34 861 Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 
2016/681 van het Europees Parlement en de 
Raad van 27 april 2016 over het gebruik van 
persoonsgegevens van passagiers 
(PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, 
onderzoeken en vervolgen van terroristische 
misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, 
L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens 
voor de bestrijding van terroristische en 
ernstige misdrijven) 

L  BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
JUSTITIE EN VEILIGHEID 

Aan de Minister van Justitie en Veiligheid 

Den Haag, 26 november 2021 

De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid hebben met 
belangstelling kennisgenomen van uw brief1 van 12 november 2021, 
waarbij u de evaluatie van de Wet gebruik van passagiersgegevens voor 
de bestrijding van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit 
(hierna: PNR2-wet) aanbiedt, alsmede de beleidsreactie hierop. Tevens 
hebben deze leden met belangstelling kennisgenomen van uw brief3 van 
dezelfde datum, waarbij u het ontwerp van het Besluit houdende 
bestendiging van de toepasselijkheid op vluchten binnen de Europese 
Unie van de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van 
terroristische en ernstige misdrijven heeft aangeboden. Deze aanbieding 
geschiedt op grond van artikel 26, derde lid, van de PNR-wet. De 
voordracht voor een krachtens dit lid vast te stellen besluit wordt niet 
eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der 
Staten-Generaal is overgelegd. Naar aanleiding van de toezending van uw 
brieven berichten deze leden u als volgt. 

De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid hebben uw 
brieven besproken in hun vergadering van 23 november 2021. Daarbij 
hebben zij besloten de behandeling van de brieven aan te houden tot 
21 december 2021, in afwachting van de behandeling van voornoemde 
brief over de evaluatie in de Tweede Kamer. Gelet op de voorhangtermijn 
van vier weken, verzoeken deze leden u dan ook geen onomkeerbare 

1 Kamerstukken I 2021/22, 34 861, J.
2 Passenger Name Record.
3 Kamerstukken I 2021/22, 34 861, K.
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stappen te zetten ten aanzien van het besluit totdat een eventueel 
schriftelijk overleg met de Eerste Kamer tot een afronding is gekomen. 

De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid vertrouwen 
erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
M.M. de Boer
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