Geachte minister Plasterk,

Den Haag 8 juli 2013

Inleiding
Zojuist is u de eerste jaarrapportage aangeboden over hoe het in Nederland met de bescherming van
de mensenrechten staat. Aansluitend vragen we u enkele minuten naar ons verzoek te luisteren, om
vandaag nog korte metten te maken met onze mensenrechten onwaardige situatie.
Hoge hoed
Wij hebben een hoge hoed op van de manier waarop Nederland zich verbonden heeft aan het
naleven van de mensenrechten, zoals die zijn vastgelegd in de Universele- en Europese Verklaring
voor de Rechten van de Mens.
Dat willen we graag zo houde . Maar daar oet da el at oor ge eure …….
Hoed af …. (met daaruit het schriftelijk verzoek om te overhandigen)
Wij staan hier voor u als ongedocumenteerde Nederlanders, die vanwege hun bezwaren tegen de
afgifte van hun biometrische kenmerken geen paspoort of ID-bewijs kunnen aanvragen zolang we
weigeren om daarvoor onze vingerafdrukken af te geven. Staatsburgers waarvan de juridische
procedures door de Raad van State zijn stilgelegd.
We geven u te kennen dat onze leefomstandigheden, en die van hen die in dezelfde positie verkeren,
onhoudbaar beginnen worden, met name in medisch en financieel opzicht.
Zónder dat er zicht is op een juridische oplossing, aangezien alle rechtszaken nog zeker voor de duur
van anderhalf jaar zijn stilgelegd. En zónder dat er politiek geregeld is dat we ten minste een
vingerafdruk-vrije identiteitskaart kunnen krijgen, ook al beloofde uw voorganger minister Spies de
Kamer meermalen dat deze ID-kaart vanaf 1 oktober 2013 in omloop zou worden gebracht.
Nieuwe omstandigheden
Zoals u uiteraard weet is de Kamer niet toegekomen aan de behandeling van het
Paspoortwetswijzigingsvoorstel, en zijn de parlementariërs komende weken met reces. Daarmee
staat vast dat het invoeren van de nieuwe ID-kaart via de formele weg van (Rijks)wetswijziging
onmogelijk vóór oktober dit jaar gerealiseerd kan worden.
De zodanig ontstane nieuwe omstandigheden komen er kort en goed op neer dat al 2 ½ jaar geleden
door de minister werd vastgesteld dat de vingerafdrukken, wegens de geconstateerde foutmarge van
25% bij 1 op 1 verificatie, niet te gebruiken zijn voor enig verificatie- of identificatie doeleinde.
Daarmee kwam iedere mógelijk legitieme grondslag voor de vingerafdrukregistratie, hoe men ook
over de oorspronkelijke totstandkoming van de Paspoortwet moge denken, sowieso te vervallen, en
handelt Nederland sindsdien regelrecht in strijd met de hogere internationale wetgeving inzake de
bescherming van onze fundamentele mensenrechten volgens het EVRM art.8.
Daarnaast is er een situatie ontstaa aar ij for eel juridis h sprake is a ee ertragi g i de
esluit or i g . E el o dat gee ge olg is gege e aa het u a ie e esluit a de regeri g e
alle Tweede Kamerfracties april 2011, dat er zo snel mogelijk een vingerafdrukvrije Nederlandse ID-

kaart moest komen en er ook geen tijdelijke oplossing is getroffen waardoor het ons mogelijk werd
gemaakt om normaal in de maatschappij te kunnen functioneren.
Verzoek
Vandaar dat wij oor Nu een beroep op u doen om ervoor te zorgen dat wij als burgers niet langer
gedwongen worden om op te draaien voor de fouten in het systeem.
Ee
i ister ka iet alles, aar el eel …. e i deze iedt de et u oldoe de rui te o de eg
vrij te maken voor het op korte termijn treffen van een tijdelijke oplossing. Uw positie geeft de
mogelijkheid om uw ambtenaren opdracht te geven tot het doen uitgaan van een circulaire met uw
zienswijze aan de burgemeesters, die het bevoegd gezag bekleden inzake de aanvraag –en
uitgifteproces van paspoorten en ID-kaarten.
Wij vragen u concreet om hen, liefst vandaag nog, uw zienswijze te doen toekomen dat u, gezien de
nieuwe omstandigheden en vooruitlopend op de overeengekomen invoering van vingerafdrukvrije
ID-kaarten die maakt dat het hier om een tijdelijke overgangssituatie gaat, ter overweging geeft om,
vanuit de zorgplicht voor de burgers die weigeren om hun vingerafdrukken af te geven, gebruik te
maken van de ruimte die de Paspoortuitvoeringsregeling PUN geeft tot het verstrekken van tijdelijke
1-jarige documenten. En dienovereenkomstig te handelen.
Toelichting
Voor de zekerheid voegen we hier aan toe dat de EU Verordening, die aan de Paspoortwet ten
grondslag ligt, niet van toepassing is op 1-jarige paspoorten en ID-kaarten. En dat het negatieve
advies van de Raad van State vorig jaar betreffende het realiseren van een tijdelijke
uitzonderingspositie voor (gewetens)bezwaarden, stelde dat het gezien de toezeggingen om zo snel
mogelijk bij wet een vingerafdruk-vrije ID-kaart in te voeren, het niet verstandig leek om daarnaast
ook een nieuwe tijdelijke regeling te gaan treffen.
Tot slot
Wij namen ons hoed voor u af en deden een beroep op u om als minister in te grijpen en een eind te
maken aan de volkomen onnodige inbreuk die gemaakt wordt op ons recht op privacy en
lichamelijke integriteit.
We rekenen op uw intelligentie en redelijkheid om aan dit verzoek tegemoet te komen, en met recht
te kunnen zeggen dat we van u, als minister van Binnenlandse Zaken, een hoge hoed op hebben.

