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De Belgische passagiersinformatie-eenheid (Belgian Passenger Information Unit – BelPIU) is één van de
directies binnen het Nationaal Crisiscentrum (NCCN). Haar verantwoordelijkheid? Passagiersgegevens
analyseren in de strijd tegen terrorisme en zware en georganiseerde criminaliteit.

Een gecoördineerd en multidisciplinair team binnen het NCCN
De BelPIU is opgericht in overeenstemming met de principes die in 2016 zijn vastgelegd in de Europese
richtlijn betreffende het gebruik van passagiersgegevens (PNR). Deze richtlijn is omgezet door de
Belgische wet op de verwerking van passagiersgegevens.
De directie is operationeel sinds 15 januari 2018 en vervult één van de vier fundamentele operationele
missies van het NCCN door de verzameling, bewaring en verwerking van passagiersgegevens (PNR
en API) van internationaal vervoer vanuit, naar of via België.
De BelPIU bestaat uit een multidisciplinair team waarin gedetacheerden van de geïntegreerde Politie, de
Veiligheid van de Staat, de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid, de Algemene Administratie van de
Douane en Accijnzen en analisten van het NCCN samenwerken.
Naast de gegevens van vliegtuigpassagiers zet de BelPIU momenteel ook pilootprojecten op om
passagiersgegevens van de internationale hogesnelheidstreinen en de internationale bussector te
verwerken volgens de twee KB gepubliceerd in februari 2019. Ook de internationale maritieme sector,
reisoperatoren en reisagentschappen zullen op termijn passagiersgegevens moeten doorsturen naar de
BelPIU.

Gegevensanalyse op basis van drie methodes
In de eerste plaats worden deze passagiersgegevens vergeleken met de gegevens uit verschillende
databanken van de politie, Douane of de inlichtingendiensten. Bovendien kan door het gebruik van criteria
die verdachte reispatronen aan het licht brengen, worden gezocht naar personen die de veiligheids- en
inlichtingendiensten nog niet kennen. Tenslotte kunnen op vraag van de Procureurs des Konings, de
onderzoeksrechters, de Administrateur-Generaal van de Douane en Accijnzen en de hoofden van de
inlichtingendiensten gerichte opzoekingen in de gegevensbank worden uitgevoerd.

Een versterkte en duurzame nationale en internationale samenwerking
De strijd tegen terrorisme en georganiseerde criminaliteit vereist een krachtige aanpak op nationaal én
internationaal niveau.
Op nationaal niveau hecht de BelPIU daarom bijzonder belang aan de intensieve samenwerking met
onze veiligheids- en inlichtingendiensten, evenals alle andere overheidsdiensten en economische actoren
die direct of indirect betrokken zijn bij deze materie.
Op internationaal niveau speelt de BelPIU tevens een vooraanstaande rol als betrouwbare partner in
operationele samenwerking met de PIU’s van andere lidstaten, als coördinator van diverse initiatieven en
door het voorzitterschap van de Europese PNR Werkgroep.
Heb je nog vragen? Je kan ons contacteren op crisiscentrum@ibz.fgov.be

