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1.

INLEIIMNG

(1)

Naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Maastricht, sector Bestuursrecht van 29
augustus 2012 met als zaaknummer Awb 10/1382 hebt u mij de volgende adviesvragen
voorgelegd:

-

-

Heeft door de Rechtbank een correcte toetsing/afweging van de beoordelingsruimte (mar
gin of appreciation) plaatsgevonden of had de toetsing/afweging in uw optiek in het nadeel
van de nationale wetgever moeten uitvallen?
Indien u van mening bent dat de afweging in het nadeel van de nationale wetgever had
moeten uitvaflen: kunt u dan argurnenten geven die wij dan zouden kunnen aanvoeren bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State?

(2)

Op basis van een onderzoek van jurisprudentie en literatuur zal ik bierna de door u mij
voorgelegde vragen beantwoorden. Van deze antwoorden kunt u gebruik maken bij bet
voorbereiden van eventuele nadere schriftelijke stukken ten behoeve van de Raad van State,
danwel ten behoeve van uw pleitnota voor de zitting aldaar.

2,

DE BEOORIWLINGSRUIMTE

(3)

Om te beginnen kan worden vastgesteld dat met de in de Paspoortwet voorziene opsiag (op
de chip en tijdelijk in een decentrale databank) een inmenging plaatsvindt in bet door arti
kel EVRM beschermde recht op respect voor bet privé-leven. Dit blijkt onder meer uit bet
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arrest S. en Marper tegen het Verenigd Koninkrijk (El-IRM 4 december 2008, zaaknummer
30562/04, EHRC 2009. 13, m.nt. Koops). Dit betekent dat een inmenging alleen is toege
staan wanneer deze a) bij wet is voorzien. b) een in artikel 8 lid 2 genoemd belang dient en
c) noodzakelijk is in een democratische samenleving. Van dat laatste is alleen sprake wan
neer een inmenging proportioneel is ten opzichte van bet nagestreefde belang en de aange
voerde redenen voor de inmenging adequaat zijn. Voorts overweegt de Rechtbank terecht
dat de overheid beoordelingsvrijheid (een margin of appreciation) heeft bij het beantwoor
den van de vraag of de inmenging noodzakelijk is in een democratische samenleving.
(4)

Uit de uitspraak van de Rechtbank blijkt dat zij aan de overheid een zeer ruime beoorde
lingsvrijheid heeft toegekend. De door eisers naar voren gebrachte bezwaren en onderbou
wende stukken worden door de Rechtbank namelijk vrij gemakkelijk terzijde gesehoven
onder verwijzing naar deze beoordelingsruimte. Geconstateerd kan worden dat de Recht
bank de toepassing van de Paspoortwet op een zeer marginale wijze toetst en daarbij het
oordeel van de wetgever in feite volgt zonder een eigen beoordeling te geven over de vraag
van de proportionaliteit van de inmenging in bet recht op bet privé-leven van eiser.

(5)

Dc vraag is of deze zeer marginale toetsingswijze van de Rechtbank door de beugel kan.
Daarvoor is het volgende van belang.

(6)

Uit de jurisprudentie van bet Europees Hof voor de Rechten van de Mens blijkt dat de be
scherming van persoonlijke gegevens door bet Hofwordt beschouwd als een essentieel on
derdeel van bet door artikel 8 EVRM beschermde recht op respect voor bet privé-leven
(vgl. de genoenide uitspraak inzake S. en Marper tegen bet Verenigd Koninkrijk, r.o. 81 en
103). Uit de jurisprudentie blijkt voorts dat de opsiag van vingerafdrukken zonder toe
stemming van de betrokkene volgens bet Hof een serieuze inbreuk vormt op het privé-leven
van beirokkene (vgl. de uitspraak inzake S. en Marper tegen bet Verenigd Koninkrijk, r.o.
84-85). 1-let EHRM overweegt daarom in de zaak S. en Marper tegen het Verenigd Konink
rijk r.o. 104 dat nodig is een “careful scrutiny of any State measure authorising its retention
and use by the authorities without the consent of the person concerned als bet vingeraf
drukken betreft. Daaruit kan worden afgeleid dat bet Europees Hof van mening is dat de
margin of appreciation als het gaat om de opsiag van vingerafdrukken beperkt is.

(7)

Bij de vraag hoe groot de beoordelingsvrijheid van de overheid is in bet onderhavige geval,
is verder van belang dat de nationale rechter op grond van artikel 13 EVRM (bet recht op
effectieve nationale rechtsbescherming voor een nationale instantie) gehouden is effectieve
rechtsbescherming te bieden. Dit betekent dat de rechter via zijn toetsing moet waarborgen
dat besluiten die in strijd zijn met het EVRM worden vernietigd. Dit betekent dat het feit
dat bet Europees Flof de Staat als bet gaat om de opsiag van vingerafdrukken slechts een
beperkte beoordelingsvrijheid laat, betekent dat de rechter de desbetreffende besluiten niet
slechts marginaal mag toetsen.

(8)

Betoogd kan dan ook worden dat de Rechtbank Maastricht in de bewusie uitspraak ten on
rechte ccii ruime beoordelingsvrijheid heeft aangenomen.

(9)

Nu zou van de zijde van de overbeid kunnen worden tegengeworpen dat de feiten in de
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zaak Marper teveel verschillen van die in de onderhavige Paspoortwet-zaak. In Marper was
er namelijk sprake van de opsiag van vingerafdrukken en DNA en bovendien was er sprake
van een strafrechtelijke context waarbij de opsiag plaatsvond met het oog op het ontdekken
en voorkomen van misdrijven. Daar kan echter we! het een en ander op worden afgedon
gen. Immers, in de genoemde zaak oordeelt het EHRM dat ook de opsiag van vingeraf
drukken disproportionee! en daarmee in strijd was met artikel 8 EVRM. Verder zou kunnen
worden betoogd dat de strafrechtelijke context ook niet uitmaakt. Gesteld zou zelfs kunnen
worden dat juist flu bij het aanvragen van het paspoort bet niet gaat om bet voorkomen van
misdrijven, er nog zwaardere eisen gelden bij het aantonen van de proportionaliteit van de
opsiag van vingerafdrukken in die context.
3.

DE TOEPASSING VAN DE PROPORTIONALITEITSTOETS

(10)

Verder kan er kritiek worden uitgeoefend op de wijze waarop de Rechtbank de proportiona
liteitstoets uitvoert. Uit vaste jurisprudentie van het Europese Hof volgt dat de beperkings
clausule van artikel 8, lid 2 EVRM beperkt moet worden uitge!egd en dat de noodzaak van
maatregelen die bet recht op een privé-!even beperken overtuigend moet worden aange
toond (vgl. EHRM 18 juli 2006, Keegan tegen het Verenigd Koninkrijk, zaaknr. 28867/03,
r.o. 31; EHRM 25 rnaart 1983, Silver e.a. tegen Verenigd Koninkrijk, zaaknr. 5947/72, r.o.
97). Dit impliceert dat er we! degelijk een noodzaak voor de bewuste opsiag van de vinger
afdrukken door de overbeid aannemelijk moet worden gemaakt, aan welk vereiste niet is
voldaan wanneer de overheid alleen aannerne!ijk kan maken dat een maatrege! fluttig of
wense!ijk is.

(11)

In het licht van dit striktere toetsingskader kunnen vraagtekens worden gezet bij de wijze
waarop de Rechtbank in casu de proportionaliteit toetst. Het is de vraag of de Rechtbank
inderdaad deugdelijk heeft gemotiveerd dat er sprake is van een proportionele maatregel.
Belangrijkste reden voor de opslag is volgens de Rechtbank bet voorkomen van look-alike
fraude. Uit de uitspraak blijkt echter niet hoe groot het probleem van een dergelijke fraude
is, welke nadelige gevolgen dit zou hebben en wat de ernst van die gevolgen is. Dit k!emt
temeer nu er wetenschappe!ijke rapportages beschikbaar zijn waaruit blijkt dat een dergelij
ke fraude s!echts in geringe mate voorkomt (V. Böhre, Happy Landings? Het biornetrische
paspoort als zwarte doos”, WRR, 2010).

4.

VOORZIENBAARUEID

(12)

Dc Rechtbank neemt aan dat de opsiag ook voldoende voorzienbaar zou zijn in de zin van
artikel 8 EVRM. In dat kader zou kunnen worden tegengeworpen dat op het moment dat ci
ser weigerde zijn vingerafdrukken af te staan, gebeel niet duidelijk was wat er met deze ge
gevens zou gebeuren. Moge!ijk zouden deze in een centrale databank worden opgeslagen
en in ieder geval in een decentrale databank. Verder, zo maak ik op nit bet dossier, waren er
op dat moment vier vingerafdrukken vereist terwijl de Europese Verordening er slechts
twee eist, aan welk vereiste de wetgeving in Nederland later is aangepast. Meer in bet bij
zonder moet de beperking van bet recht op het privé-leven zijn voorzien in toegankelijke en
kenbare wetgeving die burgers in de gelegenheid stelt om in te schatten welke beperkingen
aan bun grondrechten worden gesteld. Dit vereiste houdt nauw verband met bet vereiste van
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rechtszekerheid. Burgers moeten met redelijke zekerheid kunneri voorzien welke beperk
in
gen zijn gesteld op de uitoefening van bun grondrecht. zodat zij daarop bun gedrag
kunnen
afstemmen (EHRM 25 maart 1983, Silver e.a. tegen het Verenigd Koninkrijk,
zaaknr.
5947/72, r.o. 92-95).
(13)

Gesteld zou kunnen worden dat op het moment dat bet bestreden besluit werd genom
en
voor eiser onvoldoende voorzienbaar was welke beperkingen precies zouden
worden ge
steld aan zijn grondrecht op privé-leven. Daarbij is relevant dat de Rechtbank een
toetsing
ex tune moet verrichten, waarbij de omstandigheden op het moment van het nemen
van bet
bestreden besluit doorsiaggevend zijn. Dat inmiddels de wetgeving op versehillende
punten
is aangepast en dat inmiddels is afgezien van een centrale opsiag en dat ook de
decentrale
opsiag beperkt is in tijd. doet daarom in feite niet terzake. Daarbij moet wel worden
aange
tekend dat dit een reden zou kunnen zijn voor de Afdeling om eventueel de rechtsg
evolgen
van bet bestreden besluit in stand te laten nu inmiddels namelijk rnogelijk wél
aan de ver
eiste van voorzienbaarheid is voldaan.

5.

DE RECHTBANK L1JKT TEN ONRECIITE DE EUROPESE VERO
RDENING
VAN 13 DECEMBER 2004 (NR. 2252/2004) ALS ONAANTAS
TBAAR TE
BESCHOUWEN

(14)

Onder meer bij het beoordelen van de proportionaliteit van de maatregel, lijkt de Rechtb
ank
er vanuit te gaan dat deze mede wordt ingegeven door bet bestaan van de hiervo
or genoem
de Verordening. Dit is ten onrecbte. Dc betreffende Verordening en haar toepassing
moeten
immers ook op rechtmatigheid worden getoetst aan artikel 7 (recht op privé-leven)
en arti
kel 8 (recht op bescherming van persoonsgegevens) van bet EU Grondrechtenhandve
st. Dii
betekent dat de verplichtingen die voortvloeien uit de Verordening niet als een vaststa
and
gegeven mogen worden bescbouwd. Zij moeten eveneens op met name propor
tionaliteit
worden getoetst. Onder verwijzing naar het voorgaande, zou daarbij kunnen
worden be
toogd dat deze proportionaliteit ontbreekt.

6.

ENKELE OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN HET VERWEERSC
IIRIFT
VAN DE BURGEMEESTER IN DE PROCEDURE VOOR DE
AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

(1 5)

Aandacht verdieni bet gestelde in 6.1.1 van bet verweerschrift, waarin wordt
aangevoerd
dat appellant geen belang meer zou hebben bij de onderhavige zaak, mi er geen
sprake meer
zou zijn van een centrale opsiag en hij zou hebben aangeg
even dat bij geen bezwaar heeft
tegen decentrale opsiag. Heel duidelijk zou hier moeten worden gemaakt
dat het bezwaar
zich ook richt tegen de opsiag op de chip die op bet paspoort is geplaatst en
dat er wel dege
Iijk nog sprake is van (tijdelijke) decentrale opsla. Dii maakt dat bet belang van
appellant
is gegeven. Bovendien zou bier nog een keer kunnen worden verwezen naar
bet uitgangs
punt dat een cx tunc-toetsing moet plaatsvinden, namelijk naar de feiten en omstan
digheden
zoals die waren ten tijde van bet nemen van bet bestreden besluit.

(16)

Verder beboeft aandacht betgeen wordt gesteld onder 6.2.2. Daar wordt betoog
d dat appel
lant in eerste aanleg de voorzienbaarbeid van de maatregel niet zou hebben
betwist. Op zich
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is bet vaste jurisprudentie dat gronden die niet in eerste aanleg zijn aangevoerd, niet voor
bet eerst in hoger beroep naar voren mogen worden gebracht. Dit uitgangspunt lijdt evenwe! uitzondering, indien met ecu bepaalde stelling die voor bet eerst in hoger beroep naar
voren wordt gebracht, wordt voorgebouwd op hetgeen in eersle aanleg naar voren is ge
bracht. Ret is dus zaak om in het beroepschrift dat in eerste aanleg naar voren is gebracht
en in de pleitnota, een dergelijk aanknopingspunt te vinden en daarop te wijzen.
(17)

Verder wordt in 6.2.4 aangegeven dat aan de voorzienbaarheidseis is voldaan, nu de opsiag
is voorzien in regelgeving. Daar zou moeten worden tegengeworpen dat ook de wijze waar
op al dan niet gebruik wordt gemaakt van bet opgeslagen materiaal in de regelgeving en op
basis daarvaii voorzienbaar moet zijn. Onder verwijzing naar bet voorgaande zou kunnen
worden betoogd dat daarvan in casu onvoldoende sprake is.

(18)

Onder 6.3.2 wordt aangevoerd dat de recbtsgeldigheid van de al eerder genoemde Verorde
ning niet in bet geding zou zijn. Betoogd moet worden dat het beroep in eerste aan!eg zich
eveneens, voor zover nodig, beefi gericht tegen de Verordening en dat deze wel degelijk in
strijd is met artikel 7 en 8 van het EU-grondrecht Handvest en daaraan ook moet worden
getoetst.

(19)

Onder 6.3.3 wordt zonder veel nadere motivering aangevoerd dat de rnaatregel als geheel
effectief en proportioned is. Daartegen zou kunnen worden ingebracht dat bet aan de over
heid is om dat daadwerkelijk aannemelijk te maken, uu immers sprake is van ecu inmen—
ging in bet recht op privé-leven en het dus aan de overheid is om aan te tonen dat er sprake
is van een rechtvaardigingsgrond.

(20)

Onder 6.3.5 van bet verweerschrift wordt ingegaan op de stelling van appellant dat moge
lijk ook had kunnen worden voldaan aan de Verordening middels bet rollen over ccii stem
pe!kussen, Daar moet tegen worden ingebracht dat, zoals hiervoor reeds meermalen naar
voren gebracbt, de Verordening niet de maat der dingen is. Ook de Verordening moet vol
doen aan de cisen van de grondrecbten zoals neerge!egd in artike! 7 en 8 van het Handvest.
In dat kader zou moeten worden betoogd dat de Verordening niet aan deze cisen voldoet en
dat de Afdeling wanneer zij daarin niet bij voorbaat wenst mee te gaan, op zijn minsi ccii
prejudiciele vraag moet stellen aan bet Hof van Justitie. Er is dan immers sprake van een si
tuatie waarin niet duidelijk is hoe de uitleg van bet EU-recht moet p!aatsvinden. In ccii der
gelijk geva! bestaat daarvoor in boogste nationale instantie de verplichting om cen prejudi
ciele vraag te stelleti.

(21)

Onder meer onder 7.1.2 van het verweerschrift wordt appellant verweten bet te laten bij a!
gemene stellingen. Hij zou niet aannemelijk hebben gemaakt dat het beveiligen van ‘inger
afdrukken in dii geval onvoldoende zou zijn. Het zou goed zijn wanneer op dat punt via na
dere stukken meer bewijsmateriaal naar vorcu zou kunnen worden gebiacht. Anderzijds zou
ook kunnen worden betoogd dat het aan de overheid is om aannemelijk te maken dat de be
vei!iging in orde is. Nu er sprake is van een inmenging in bet recht op privé-!even en dat bet
in die context aan de overheid is om aannernelijk te maken dat sprake is van een gerecht
vaardigde inmenging.
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(22)

Ten slotte wordt onder 8 van bet verweerschrift nog ingegaan op het eigendomsrecht van
artikel van het Eerste Protocol bij bet EVRM. Daar zou op zich vastgehouden kunnen
worden aan de stelling dat er we! degelijk een eigendomsrecbt in bet geding is, zij het dat
dit wat betreft de toetsing niet veel extra waarborgen zou opleveren. Immers een inmenging
in het recht op eigendom. moet aan dezelfde eisen en mogelijk zelfs minder strenge eisen
voldoen als ecu inmenging in bet recht op privé-leven van artikel 8 EVRM.

7.

MOGELIJK NOG RELEVANTE VERWIJZINGEN
In Frankrijk heeft de Conseil d’Etat bij arrest van 26 oktober 2011, zaaknurnrner 31 7827
ca, uitgernaakt dat de regeling rond bet biornetrische paspoort aldaar op zicb voldoet aan
de eisen van artikel 8 EVRM. Alleen bet onderdeel van de wet op basis waarvan acht yin
gerafdrukken werden vereist, waar de Verordening er slechts twee noodzakelijk achtte.
werd in strijd geaclit met het proportionaliteitsvereiste van artikel 8 EVRM. Ret is aanne
rnelijk dat de Afdeling bestuursrechtspraak deze zaak van haar zusterinstelling in Frankrijk
kent. Mocbt deze ter sprake komen, dan zou moeten worden betoogd dat de regeling
rondom de opsiag en de beveiliging in Frankrijk verschillen van de situatie in Nederland.
Verder is in het Nederlands Juristenblad 2011, nr. 12 een kritiscb Vooraf opgenomen van
Corien Prins onder de titel “Wachten op cell databank biometriscbe vingerafdrukken”.
Daarin betoogt zij dat het problematisch is dat gedurende de jaren de doelstellingen van de
Paspoortwet zijn uitgebreid, maar dat de argurnentatie tegelijkertijd niet of nauwelijks is
aangepast. Dit artikel zou kunnen worden aangevoerd in het kader van de toets of de over
heid inderdaad voldoende aannernelijk heeft gemaakt dat de opslag proportioned is.
In het tijdschrift Privacy en Inforniatie” van april 2010, p. 50 cv. gaat Prof. dr. V. lcke
onder de titel “Gullivers Web” op kritische wijze in op de opsiag en koppeling van per
soonsgegevens. Als belangrijk punt van kritiek, voert hij aan dat een van de meest opmer
kelijke stijikenmerken van de Nederlandse overheid is dat zij zicb nauwelijks verplicht
voelt orn vooraf te bewijzen dat haar voorstellen voor wet- en regelgeving gepast zijn. Ook
deze publicatie zou kunnen worden aangevoerd ter onderbouwing van hetgeen hiervoor als
kritiek naar voren is gebracht.

S.

COCLUS1E

(23)

Uit het voorgaande volgt dat er de nodige arguinenten zijn aan te voeren op basis waarvan
kan worden betoogd dat de uitspraak van de Rcchtbank Maastricht op zijn minst genornen
te korl door de hocbt is. Het is zaak om deze arguinenten op een goede wijze bij de Afde
ling naar voren te brengen en daar waar mogelijk via verwijzing naar bewijsmateriaal en
deskundigenpublicaties ecu nadere onderbouwing aan te geven.

(24)

Tegelijkertijd moeten wij ons realiseren dat het bier uiteindelijk gaat om een belangenaf
wcging en dat de Afdeling bestuursrcchtspraak in veel zaken nict geneigd is zich zeer kri
tisch op te stellen met betrckking tot ccii reeds door de wetgever gernaakte belangenafwe
ging. Daarom is het zaak om de Afdeling voor bet geval zij zou overwegen bet hoger be
roep ongegrond te verkiaren, te wijzen op haar verplicbting om zo nodig ecn prejudiciele
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vraag te stellen aan het Luxernburgse Ilof van Justitie. Indien de
Afdeling dit niet zou wil
len en het hoger beroep toch ongegrond zou worden verklaa
rd, is er een mogelijkheid om
binnen zes maanden na de uitspraak een klacht in te dienen tegen
Nederland bij het Europe
se l-lofvoor de Rechten van de Mens in Straatsburg.
1k houd mij graag gereed voor nader overleg en assistentie in deze
zaak. Voor dit moment vertrouw
1k erop ii hiermee voldoende te hebben geInformeerd.
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