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Onderwerp: Aangepast verzoek om voorlopige voorzieningen wegens
onherstelbare schade verzoorzaakt door schending van art. 8 EVRM
(juncto art. 5, 6, 13 en 14 EVRM)
Geachte President,
De vereniging Vrijbit verzoekt hiermee om voorlopige voorzieningen van
het Hof voor de Rechten van de Mens tegen de procedures voor opslag
van biometrische gegevens, zoals omschreven door de Nederlandse
regering in de nieuwe Paspoortwet (31.324 van 11 juni 2009), in het
bijzonder artt. 3, 4 en 65, wegens schending van art. 8 EVRM (en art. 5,
6, 13 en 14 EVRM).
De Afdeling Aanvragen van de Derde Sectie stelt dat Regel 39 van de
Regels van het Hof de president in staat stellen om voorlopige
voorzieningen te treffen, in het geval van een ‘reëel gevaar op
onherstelbare schade’ door de (vermeende) schending van rechten die
worden beschermd door het EVRM, in ons geval art. 8 EVRM (en art. 5,
6, 13 en 14 EVRM).
De nieuwe Nederlandse Paspoortwet leidt onontkoombaar tot zo’n reëel
gevaar voor onherstelbare schade. Het voorgestelde systeem in Nederland
behelst de verwerking en opslag van biometrische gegevens, zijnde foto’s
en vingerafdrukken. Deze worden niet alleen op de chip in het
reisdocument opgeslagen, maar vanaf 21 september 2009 ook in de

lokale, decentrale reisdocumentenadministraties, die aan de basis zullen
staan van een te vormen centrale databank.
Met betrekking tot de nieuwe identificatiemiddelen en -procedures zijn
internationale afspraken gemaakt over uitwisseling van gegevens. Maar
het terughalen en achteraf verwijderen van deze gegevens uit de
verschillende datasystemen en -bestanden waarin deze (kunnen) zijn
uitgewaaierd, in binnen- en buitenland, is in de praktijk een illusie.
-

Technisch is dit herstel niet voor honderd procent te garanderen.
Foutmarges bij zowel registratie als opslag van biometrische
gegevens zijn statistisch gezien onvermijdelijk. Zij zullen, van het
begin af aan, dagelijks slachtoffers eisen: mensen voor wie het
ongemak tot en met een totale identiteitsfraude, die hier het gevolg
van kan zijn, nooit meer te herstellen is;

- Wet- en regelgeving zijn er niet op toegerust om te bepalen onder
wiens bevoegdheid en verantwoordelijkheid dit terughalen en
verwijderen zou dienen te gebeuren;
- Indien gegevens in handen vallen van onbevoegden is het
glashelder dat de Nederlandse regering aan slachtoffers geen
garantie kan geven dat zij de (inmiddels gekoppelde, doorgegeven
of doorverkochte) gegevens nog verwijderd kunnen krijgen.
In de uitspraak van 4 february 2005, nr. 46827/99, in de zaak
‘Mamatkulov and Askarov v. Turkey’, heeft het Hof gesteld dat
wereldwijd alle Hoven van Justitie in de onderbouwing van hun recente
uitspraken bevestigen dat in het internationale recht het behouden van de
verleende rechten van partijen in het geval van gevaar voor onherstelbare
schade een essentieel doel van voorlopige voorzieningen is. Van welk
rechtssysteem je ook uitgaat, een juiste rechtstoepassing eist dat geen
onherstelbare schade wordt toegebracht hangende de procedure.
Naar onze mening staat ook in onze zaak de effectiviteit van procedures
op het spel. Je zou de opslag van foto’s en vingerafdrukken van een
persoon (tegen zijn wil) in databanken kunnen vergelijken met de
uitlevering van een vuchteling. Alleen een voorlopige voorziening kan
het gevaar voor onherstelbare schade voorkomen door tegen te gaan dat
een staat onze ‘digitale persoonlijkheid’ uitlevert aan de onveilige wereld
van databanken.

Uit naam en in het belang van haar leden die op dit ogenblik al schade
ondervinden door de angst en verontrusting over de invoering van de
Paspoortwet en de toekomstige onherstelbare schade, verzoekt Vrijbit
daarom de President van het Hof om de Nederlandse staat op te dragen:
1) het opnemen van vingerafdrukken, volgens de bepalingen van de
procedures in de artt. 3, 4 en 65 van de Paspoortwet, per maandag 21
september 2009 af te gelasten of op te schorten,
2) en het opstarten van de registratie van vingerafdrukken in de
reisdocumenten-databank(en) (artt. 3, 4 en 65 van de Paspoortwet) per
maandag 21 september af te gelasten of uit te stellen tot na beëindiging
van deze EVRM-rechtsgang over dit onderwerp.
Om ook maar enige vertroebeling door nationale sentimenten te
vermijden, verzoeken wij u vriendelijk dat de beslissing niet wordt
genomen door een rechter van Nederlandse nationaliteit.
Bijgevoegd vindt u onze visie op de zaak.
Met de meeste Hoogachting,
namens het bestuur van de vereniging Vrijbit
[ondertekend]
J.M.T. Wijnberg
Voorzitter
(en persoonlijk slachtoffer)

