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Vereniging Vrijbit                                                                    Utrecht 18-6-2010 

Kruisweg 32,3513 CT 

Utrecht 

bestuur@vrijbit.nl 

fax +32 848 30 32 42 

 

 

Aan de besturen van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten ( NVG), 

 

Onderwerp: PASPOORTWET STRIJDIG MET EVRM, MAAR WEL GETOETST? 
                    Advies NVVB/VNG aan burgemeesters  

 

 

Geachte bestuursleden, 

 

In reactie op uw advies, dd 10-6-2010, aan de burgemeesters van ons land (om                    

inwoners van hun gemeente geen identiteitsbewijs te verstrekken, wanneer ze bezwaar maken 

tegen de afgifte van hun biometrische kenmerken voor opslag door de overheid, en om hun 

bezwaren niet te toetsen aan de hogere wetgeving), laten wij u het volgende weten: 

 

1-  

Uw advies om de burgemeesters bij de uitoefening van hun bevoegd gezag af te raden zich te 

houden aan de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht, om bezwaren tegen een 

beschikking grondig te onderzoeken en daarop gemotiveerd een definitieve beslissing te 

nemen, is niet gebaseerd op deugdelijke feiten. 

Derhalve doet dit advies de burgemeesters tekort, die u om raad vroegen hoe te handelen nu 

de verplichting de Paspoortwet uit te voeren ‘zoals die luidt’ in strijd blijkt met het legitieme 

verzoek van burgers die bezwaar maken tegen deze wetgeving en vragen de Paspoortwet te 

toetsen aan wetgeving van een hogere orde.
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Wat is namelijk het geval? 

Formeel heeft u gelijk dat toetsing van de Paspoortwet heeft plaatsgehad.  

Dat geldt echter niet voor een toetsing aan hogere wetgeving door de wetgever. Uit uw advies 

dat bij de totstandkoming van de Paspoortwet ‘uitgebreide toetsing aan hogere wetgeving’ 

heeft plaatsgehad, spreekt de veronderstelling dat de wet voldoende zou zijn getoetst om 

strijdigheid met hogere wetgeving uit te sluiten. 

Dit nu echter berust op een foute veronderstelling. In principe klopt het dat de wetgever 

gehouden is om zelf van wetsvoorstellen, die een ernstige inbreuk maken op de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer van de burgers, te onderzoeken of de privacyaantasting wel 

geoorloofd is volgens hogere wetgeving ter bescherming van persoonlijke levenssfeer, 

lichamelijke integriteit en bescherming van de gegevens die over personen wordt vastgelegd. 

De wetgever heeft het wat dat betreft echter volledig laten afweten. 

 

Er is ten eerste niet voldaan aan de minimale eis dat de regels geschikt zouden moeten zijn om 

de aangegeven doeleinden te bereiken. (zowel qua harde eisen aan doelbinding als qua te 

vermijden gevaren van function creep). Er is ook niet voldaan aan de bepalingen dat 

wetgeving die gebaseerd is op een Europese Verordening, niet strijdig mag zijn met deze 

bepalingen. (Een harde eis die het Europese Parlement specifiek ten aanzien van de 
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Verordening met betrekking tot opslag van biometrische persoonsgegevens anders dan 

uitsluitend in de documenten zelf, heeft uitgesproken). 

Geen onderzoek is gedaan of de doelstelling van de wet op een andere, minder ingrijpende 

wijze bereikt zou kunnen worden. Van het noodzakelijke ‘dringend maatschappelijk belang’ 

is nooit enige onderbouwing gegeven. (mededelen dat dit belang er zou zijn, voldoet uiteraard 

niet aan het criterium dat de noodzakelijkheid overtuigend moet worden aangetoond), geen 

toetsing heeft plaatsgevonden op grond van het proportionaliteitsbeginsel.(geen enkele 

onderbouwing werd ooit gegeven met gegevens inzake de te bestrijden fraude ten opzichte 

van de inbreuk op de privacy van alle Nederlandse burgers
2
.  

 

Dat toetsing aan hogere wetgeving en verdragen desondanks heeft plaatsgehad, komt met 

name doordat talloze organisaties, academici, volksvertegenwoordigers en bezorgde burgers 

zelf de Paspoortwet aan hogere wetgeving hebben getoetst.
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 We noemen het advies van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP),

 Advies van de Groep  Gegevensbescherming Artikel 29, van de Europese 

 Toezichthouder voor gegevensbescherming, van de Permanente Commissie van 

 deskundigen in internationaal vreemdelingen-vluchtelingen- en strafrecht, van het 

 Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, van academici van diverse 

 universiteiten die de brief van Tilburg Institute for Law, Technoligy andSociety aan 

 de Eerste Kamer ondertekenden, talloze brieven van leden van de vereniging Vrijbit 

 aan verantwoordelijke bewindslieden, parlement, koningin en besturen van politieke 

 partijen,  waarschuwingen van het Europese Parlement, uitspraken van het Europese   

 Hof voor de Rechten van de Mens, vragen van bezorgde Kamerleden uit Tweede en 

 Eerste  Kamer.  

 

Allen kwamen tot de conclusie dat de gewraakte wet strijdig is met diverse wetgeving en 

verdragen van hogere orde. Toch zijn al deze adviezen door de verantwoordelijke minister en 

staatssecretaris steeds ter zijde geschoven. 

De toetsing, waar uw advies op doelt, bestaat derhalve uitsluitend uit de afweging van de 

wetgever dat men alle adviezen en oordelen over deze kwestie, zonder mogelijke juridische 

sancties vooraf, in de wind kon slaan. Ook het negatieve advies van het CBP kent namelijk 

geen bindende kracht. 

 

Wij nemen aan dat u eraan hecht om de burgemeesters zorgvuldig en correct te informeren. 

We geven u ter overweging of u niet iets te gemakkelijk bent afgegaan op de mededelingen 

van het ministerie van Binnenlandse Zaken in het vertrouwen dat u uw advies hierop integraal 

zou kunnen baseren.  

Wij verzoeken u om alsnog zelf te onderzoeken in hoeverre de besluitvorming in het kader 

van de totstandkoming van de Paspoortwet, juist heeft plaatsgehad, alvorens ervan uit te gaan 

dat het niet de bedoeling is ‘dat de burgemeester in de bezwaarschriftenprocedure het werk 

van de wetgever over moet doen’. 

 

2- In uw advies reageert u op de opvattingen van Vrijbit ten aanzien van de aansprakelijkheid 

van de overheid voor eventuele schade die burgers als gevolg van de opslag van en het 

gebruik van hun biometrische gegevens zouden kunnen ondervinden, met de mededeling dat 

deze zijn bediscussieerd  tijdens de parlementaire behandeling. 
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Dit bediscussiëren heeft echter niet opgeleverd dat er ook maar iets is geregeld ten aanzien 

van de beveiliging, het verstrekkingsregiem of aansprakelijkheidsregelingen van de huidige 

digitale gemeentelijke databases. 

 

 Waarom het parlement geen gebruik heeft gemaakt van haar controlerende macht om 

 niet akkoord te gaan met de onrechtmatige paspoortwetgeving, waar bovendien niets is 

 geregeld voor de huidige wijze van opslag en verstrekking van de biometrische 

 gegevens door de gemeenten, zal te maken hebben met de constructie van het 

 wetsvoorstel. Dat voorstel regelde namelijk uitsluitend het inrichten van een frame 

 voor een toekomstige centrale reisdocumentenadministratie. De invulling zal pas later 

 bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) via 23 delegatiebepalingen  ingevuld 

 gaan worden. Deze invulling vormde en vormt in de toekomst daardoor geen 

 onderwerp van parlementaire behandeling. 

 

Sinds 21 september 2009 is zo een situatie ontstaan waarin de burgemeesters 

verantwoordelijk zijn voor opname en registratie van alle gegevens ter verkrijging van een 

reisdocument - waaronder de vingerafdrukken . Zonder dat er voor hen noch voor de burger 

enige waarborg is ten aanzien van het gebruik dat van de gegevens wordt en zal worden 

gemaakt. 

Burgemeesters zijn sindsdien verantwoordelijk voor de afname en opslag van biometrische 

gegevens terwijl er geen enkele nieuwe maatregel is genomen ter beveiliging van (digitaal) 

opgeslagen vingerafdrukken en gezichtsscans.  

 De beveiliging is precies hetzelfde als toen alleen nog de ‘oude’ gegevens zoals naam 

 en handtekening werden opgeslagen. Een wijze van beheer die blijkens de 

 Paspoortregeling 2001 al plaatsvond met een sterk verouderd systeem. 

 

Doordat er geen enkele adequate beveiliging voor biometrische persoonsgegevens is, hebben 

noch de betrokken burgers, noch de verantwoordelijke burgemeesters enige garantie dat de 

vingerafdrukken en/of gecombineerde persoonsgegevens uit het register niet kunnen worden 

gebruikt voor oneigenlijke doeleinden. 

De enige garantie die de burgemeesters hebben is dat, als burgers slachtoffer worden van het 

fout registreren of fout dan wel frauduleus gebruik van de gevoelige persoonsgegevens, zij als 

bevoegd gezag aansprakelijk zullen worden gesteld. 

 

 

 

Het zal u op grond van bovenstaande niet verbazen dat uw advies  van 4 juni jongstleden als 

‘beneden de maat’ en misleidend moet worden beoordeeld. Als gevolg hiervan worden uw 

besturen zelf juridisch aansprakelijk voor de vergoeding van mogelijk hierdoor geleden en te 

lijden schade door burgers. 

Derhalve vragen wij u dringend om uw advies in te trekken. Wij verzoeken u om de 

burgemeesters desgevraagd een eerlijk overwogen advies aan te bieden. 

Geen advisering gericht op het in de kou laten staan van burgers met door het ministerie 

voorgekauwde holle frasen, maar een eerlijk overwogen handreiking aan de burgemeesters. 

 

We kunnen ons daarbij voorstellen dat u hen een eerlijke schets van de situatie doet 

toekomen, onder verstrekking van de relevante informatie, waardoor burgemeesters niet 

allemaal zelf het werk van de wetgever over moeten gaan doen om ter zake kundig 

geïnformeerd te raken over hoe het nou precies zit met de afname, opslag en het beheer van 

de reisdocumenten-administratie en hun rol daarin. 
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Een eerlijke schets waarbij duidelijk wordt gemaakt hoe de situatie voor de betrokken partijen 

is. 

Het komt er in onze ogen op neer dat duidelijk is dat in deze situatie de rechterlijke macht zal 

moeten oordelen of burgers in hun recht staan als zij weigeren hun biometrische gegevens af 

te staan voor opslag in een digitaal overheidregister. 

 

Voor de onschuldige, oprecht bezorgde burger is dit evenwel een weg die hen geen faire kans 

biedt op een effectieve oplossing. Alleen al qua tijd kan men van burgers niet verlangen dat 

zij gedurende de tijd die een uitputtende procesgang hierover kost, zonder geldig 

reisdocument leven (aangezien deze zogenaamde reisdocumenten door allerlei nationale 

identiteitsverplichtingen inmiddels onontbeerlijk zijn om te kunnen deelnemen aan de 

samenleving en men zonder zulks raakt afgesloten van fundamentele basisbehoeften als 

inkomen, onderwijs en medische verzorging). 

 

De directe uitvoerders van de wet, de ambtenaren werkzaam bij burgerzaken, wordt ook geen 

enkele speelruimte gelaten wordt om de Paspoortwet niet loyaal uit te voeren. Zij zouden dan 

strafbaar zijn en als ultieme sanctie ontslagen kunnen worden.  

 

De verantwoordelijke burgemeesters hebben wel de mogelijkheid om sneller en met meer 

middelen dan de gewone burger de rechter te vragen om in deze situatie uitsluitsel te bieden. 

Vandaar het voorstel van Vrijbit om de burgemeesters te bewegen de hulp van de rechterlijke 

macht in te roepen. 

 

Wij hopen dat burgemeesters zelf zo wijs zijn zich niet op een ondeugdelijk advies uwerzijds 

te baseren. Het zou echter veel verspilling van geld en mankracht voorkomen als de 

gemeentes en de verantwoordelijke burgemeesters correct zouden worden ingelicht over de 

stand van zaken. Zodanig dat zij, zonder genoodzaakt te worden om ieder afzonderlijk de 

relevante gegevens te vergaren, zich ter zake kundig kunnen beraden op hun handelswijze ten 

aanzien van de onmogelijke taak waar de Paspoortwet hen voor stelt. 

 

Wij verzoeken u ons een inhoudelijke reactie op dit schrijven te doen toekomen. 

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur van de vereniging Vrijbit 

www.vrijbit.nl 

J.M.T.Wijnberg 

 

Bijlage:  

Advies van het CBP 30 -3-2007, z2007-00010 

Aanklacht Stichting Privacy First en 22 natuurlijke personen tegen de Staat de Nederlanden. 

Aanklacht Vrijbit vs Staat der Nederlanden bij Europese Hof voor de Rechten van de Mens. 

 

                                                
1 Brief Vrijbit aan alle burgemeesters 10-5-2010 
2 Biometrische registratie wetenschappelijk bewezen ongeschikt voor in Memorie van Toelichting geschetste  

  doel. Bron: 19-5-2010 Dagvaarding Privacy First vs de Staat 
3 Strijdig met EU verordening waarop de wet is gebaseerd, met  Europese privacyrichtlijn en nationale Wet  

  Bescherming Persoonsgegevens, met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), met  

  uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Internationaal Verdrag inzake 
  Burgerrechten en Politieke rechten( IVBPR) en met de Nederlandse Grondwet, 

http://www.vrijbit.nl/

