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AAN DE AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK
VAN DE RAAD VAN STATE
TE ’S-GRAVENHAGE

HOGER BEROEPSCHRIFT

Geeft te kennen;
In hoger beroep te komen tegen de twee uitspraken van de Rechtbank Utrecht, registratienummer:
SBR UTR 12/415 BESLU V 37 B S123, bij aangetekende brief mij toegezonden op 8 oktober 2012
(LJN BY2245) Het betreft formeel weliswaar twee uitspraken, maar het gaat inhoudelijk om één zaak,
zegt de Rechtbank, zodat ik op grond daarvan ook maar één hoger beroepschrift indien.
Mijn principale grief tegen de uitspraken is, dat de rechter miskend heeft dat de verplichting tot afgifte
en verwerking van mijn biometrische gegevens voor het aanvragen van een ID-kaart - in het bijzonder
van mijn vingerafdrukken- zoals neergelegd in de nationale wet - en regelgeving, in strijd is met de
bescherming van de mensenrechten, en diverse andere verdragsrechtelijke verplichtingen waartoe de
Nederlandse Staat zich verbonden heeft.
Naar mijn mening had de Burgemeester niet de ruimte om de aanvraag buiten behandeling te stellen.
De rechter heeft dienaangaande niet overtuigend en draagkrachtig gemotiveerd waarom mijn beroep
tegen die beslissing niet gegrond was.
Reden waarom
Ik uw Afdeling verzoek de aangevallen uitspraak van de rechtbank te vernietigen, met veroordeling
van verweerder in de kosten van de procedures in eerste en tweede aanleg, en zelf oordelend alsnog
het bezwaar gegrond te verklaren, met toekenning van een tegemoetkoming in de kosten van het
bezwaar op de voet van artikel 7:15 Awb.
Ik verzoek u mij een termijn te stellen om de grieven nader aan te voeren. Ik verzoek u daarbij
rekening te houden met het feit, dat uw Raad op dit moment het beleid voert om zaken die over het
gebruik van biometrische gegevens voor reisdocumenten en nationale identiteitsbewijzen gaan aan te
houden totdat de prejudiciële vragen die uw Raad in de zaken, van Luijk, Willems en Kooistra,
dienaangaande heeft gesteld beantwoord zijn. In afwachting van de beantwoording door het Europese
Hof van Justitie heeft het voor mij en voor u, weinig zin om de grieven reeds nu in extenso aan te
voeren. Mede eveneens met het oog op de ontwikkelingen in de nationale politiek en het
voortschrijdend inzicht inzake de bezwaren en gevaren van het gebruik van biometrische gegevens
voor de fabricage en verstrekking van paspoorten en ID-kaarten.
Ik wil daarom dat voor het aanvullen van de grieven een termijn gesteld wordt dat minstens even lang
is als de termijn waarop uw Raad de aanhouding van dit soort zaken doet zijn.
Hoogachtend,
Utrecht, 16 november 2012

