Verzoek aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Plasterk
Ingediend op 8 juli 2013, bij gelegenheid van de aanbieding van de eerste nationale
mensenrechtenrapportage van het College voor de Rechten van de Mens, inzake de stand van de
mensenrechten in Nederland anno 2013

Verzoek
Bij deze doen wij, als ongedocumenteerde Nederlanders, een beroep op u om ervoor te zorgen dat
wij als burgers niet langer gedwongen worden om zonder geldig paspoort of ID-kaart, te moeten
overleve , zola g e eigere o i gerafdrukke af te ge e oor de aa raag a zo
document.
Ee
i ister ka iet alles, aar el eel …. e i deze biedt 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, de 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 overgangssituatie gaat, hen 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, toendertijd stelde dat het gezien het toenmalige
perspectief dat er op korte termijn een vingerafdruk-vrije ID-kaart zou worden ingevoerd, het niet
verstandig leek om naast de daarvoor noodzakelijke wetswijziging van de Paspoortewet ook een
nieuwe tijdelijke regeling te gaan treffen.
Dit verzoek wordt ingediend, namens het bestuur van Burgerrechtenvereniging Vrijbit, en
op persoonlijke titel door aantal van de grotere groep i gerafdruk eigeraars , waarvan de
juridische bezwaarprocedures bij de Raad van State stagneren.
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