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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34861 

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) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 19 maart 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. 

Voor: PvdA, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FvD. 

Tegen: GroenLinks, SP, PvdD en DENK. 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Invoeging lid in artikel 18  

16 (Groothuizen) over het opnemen van een rapportageverplichting inzake 

gegevensuitwisseling 

 

De indiener van dit amendement meent dat het opnemen in de wet van een 

rapportageplicht voor de functionaris gegevensbescherming aan de Eerste en Tweede 

Kamer, de Minister van J&V en de AP de positie van de functionaris gegevensbescherming 

en de informatiepositie van de Kamer kan versterken. 

De rapportage bevat informatie over de gegevensuitwisseling tussen de Pi-NL en de 

Passagiersinformatieeenheden, dan wel bevoegde instanties, van andere lidstaten. In deze 
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rapportage wordt ingegaan op de wijze waarop door de functionaris gegevensbescherming 

toezicht is uitgeoefend op de verwerking van passagiersgegevens door de Pi-NL en op de 

naleving van de waarborgen wat betreft gegevensbescherming. Daarnaast bevat de 

rapportage statistieken over de uitwisseling van passagiersgegevens met andere 

lidstaten, de doorgifte aan Europol en derde landen, en verzoeken aan andere lidstaten. 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

 

Artikel 25 

14 (Groothuizen) over het expliciet evalueren van intra-EU gegevensverwerking 

 

De indiener van dit amendement beoogt de doeltreffendheid en de effecten van het 

verwerken van PNRgegevens van intra-EU vluchten expliciet te noemen in de evaluatie van 

de wet. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD,  SGP, 

CDA en de ChristenUnie.  

 

 

Invoeging artikel 25a en artikel 26 

15 (Groothuizen) over het invoeren van een horizonbepaling voor intra-EU vluchten 

De indiener van dit amendement beoogt een zogenaamde horizonbepaling toe te voegen 

aan de wet voor intra-EU vluchten. Deze horizonbepaling houdt in dat de verplichting om 

ook data over intra-EU vluchten te verzamelen na drie jaren vervalt, tenzij de toepassing 

op intra-EU tijdig bij algemene maatregel van bestuur wordt verlengd. Dit besluit wordt 

middels een voorhangprocedure aan de kamers voorgelegd. 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de 

VVD, het CDA en de ChristenUnie. 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

 

Artikelen 1 en 3 

10 (Van Nispen) over toepassing van deze wet op alleen vluchten naar en vanuit derde 

landen 

 
De PNR-richtlijn laat het in artikel 2 lid 1 aan de besluitvorming van de lidstaten zelf over 

om de PNR-richtlijn eveneens toe te passen op vluchten binnen de EU. Alle Ministers van 

Justitie en Binnenlandse Zaken in de EU hebben in 2015 samen afgesproken dat ze de 

richtlijn ook zouden toepassen op vluchten binnen de EU, dat is dus echter geen 

verplichting die voortvloeit uit de richtlijn. Aangezien de indiener een zo klein mogelijke 

inbreuk op de privacy van passagiers wil maken, en daarom niets ziet in het standaard 

opslaan van de gegevens van passagiers op alle vluchten, is het zaak de richtlijn zo 

beperkt mogelijk te implementeren. Daarom regelt dit amendement dat deze wet alleen 

van toepassing is op vluchten naar en vanuit derde landen en de passagiersgegevens van 

deze vluchten. 

Verworpen. Voor : SP, GroenLinks en PvdD. 
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Artikel 3 

9 (Van Nispen) over door de minister aangewezen vluchten binnen de EU waarop deze wet 

van toepassing is 

 

De bepalingen van de PNR-richtlijn kunnen, op grond van artikel 2 lid 3 van de richtlijn, 

uitsluitend op geselecteerde vluchten binnen de EU van toepassing worden verklaard. 

Aangezien de leden van de SP-fractie de privacy van zo min mogelijk passagiers willen 

schenden, en daarom niets zien in het standaard opslaan van de gegevens van alle 

passagiers op alle vluchten binnen de EU, is het zaak de richtlijn een zo beperkt en 

specifiek mogelijke strekking mee te geven. Daarom regelt dit amendement dat de Minister 

van Justitie en Veiligheid de vluchten binnen de EU aanwijst waarop deze wet van 

toepassing is. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en de PvdD. 

 

 

Artikel 20 

17 (Buitenweg) over het vervangen van de generieke bewaartermijn van 5 jaar door een 

variabele termijn 

 
Het Europees Hof van Justitie maakt in zijn advies (Advies 1/15 van het Hof (Grote kamer), 

bijlage bij Kamerstukken II 2017/18, 32317, 483) duidelijk dat een langere bewaartermijn 

van PNR-gegevens dan gedurende het verblijf van de passagier in strijd is met het EU-

handvest, tenzij aan de hand van precieze criteria kan worden vastgesteld dat er een risico 

van een passagier uitgaat. Indiener stelt daarom voor om, in lijn met het EHvJ-advies, de 

generieke bewaartermijn van vijf jaar te vervangen voor een bewaartermijn die dichter in 

de buurt komt van het Hofadvies én tegelijkertijd de minister van Justitie en Veiligheid de 

mogelijkheid te bieden om gegevens langer te bewaren in gevallen waarin een 

aantoonbaar en geconcretiseerd risico van een passagier kan uitgaan, mits dat kan worden 

vastgesteld aan de hand van vooraf geformuleerde criteria. Zodra blijkt dat het risico is 

geweken en uiterlijk na vijf jaar worden de gegevens gewist. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en FvD. 

 

 

Moties 

 
18 (Van Nispen en Buitenweg)  over betere informatie-uitwisseling over verdachte 

personen tussen Europese lidstaten 

Verworpen. Voor : SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de PVV en FvD. 

 

 
19 (Buitenweg en Van Nispen) over een spoedige toetsing van de PNR-richtlijn 

Verworpen. Voor : SP, PvdA, GroenLinks, PvdD en DENK.  

 

 
20 (Groothuizen) over pleiten voor een juridische herbeoordeling van de PNR-richtlijn 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de 

VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie.  

 


