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Reactie op de brief van Vrijbit

Geachte leden van de raad,
Via deze briefwil ik u informeren over de reactie die ik heb gegeven op het verzoek van Burgervereniging
Vrijbit.
Hetverzoek
Burgervereniging Vrijbit (hierna: Vrijbit) heeft op 5 september 2016 alle burgemeesters verzocht om
kennis te nemen van de zeven uitspraken die de Raad van State op 25 mei 2016 deed in hoger
beroepszaken. Het betrof de beroepszaken waarin bezwaren zijn gemaakt tegen het gebruik en opslag
van biometrische persoonsgegevens in reisdocumenten. Ook heeft Vrijbit gevraagd om een inhoudelijke
reactie te geven op het verzoek en u hierover te informeren.
Beantwoording van het verzoek
Het verzoek is voorgelegd aan de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken. Zij heeft vervolgens de
Minister van Binnenlandse Zaken verzocht om een advies. Dit advies is door mij overgenomen in de
reactie op het verzoek van Vrijbit. Mijn reactie is als bijlage toegevoegd.
Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw N.W.D.WeverPlatje (juridisch beleidsmedewerker team Burgerzaken, KCC) via telefoonnummer 14 0591.
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Reactie op uw brief

Geachte mevrouw Wijnberg,
Op 5 september 2016 heeft u mij verzocht om alle leden van het College en de Raad te informeren over de
zeven uitspraken die de Raad van State op 25 mei 2016 deed in hoger beroepszaken inzake bezwaren
tegen het gebruik en opslag van biometrische persoonsgegevens in reisdocumenten. In deze briefleest u
mijn reactie.
Advies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken heeft namens alle burgemeesters reactie gevraagd aan het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Minister Plasterk heeft laten weten dat de
zeven uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 25 mei 2016 geen
vernieuwende rechtspraak bevat omtrent de toetsing door bestuursorganen aan het Europese Verdrag
Rechten van de Mens (hierna: EVRM).Er is dus geen directe aanleiding om het toetsingsbeleid van
burgemeesters te wijzigen.
De nationale wetgever heeft bij de totstandkoming van de wijziging van de Paspoortwet uitgebreid
getoetst aan het EVRM.De uitwerking van de toets van de wetgever is te vinden in de memorie van
toelichting van de Paspoortwet.
Vervolg
De huidige werkwijze bij de behandeling van een aanvraag van een reisdocument wordt gehandhaafd. Als
een inwoner van de gemeente Emmen weigert vingerafdrukken af te geven, dan zal ik bij besluit
vastleggen dat de aanvraag van een paspoort niet in behandeling wordt genomen. Bij de aanvraag van
een identiteitskaart worden inmiddels geen vingerafdrukken meer opgenomen. In het kader van
bezwaar en beroep zal worden getoetst aan het EVRM.
Een afschrift van deze brief stuur ik ter kennisname aan de raad.
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Heeft u vragen?
Indien u nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen met mevrouw N.W.D. Wever-Platje, team
Burgerzs ken via telefoonnummer 14 0591.
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