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Willems/burgemeester van Nuth

Geachte mevrouw Nijssen,

Op 2 april 2012 heeft de Afdeling bovengemelde zaak ter zitting behandeld en het
onderzoek gesloten.
De Afdeling heeft aanleiding gezien het onderzoek met toepassing van artikel 8:68,
eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, in samenhang met artikel 49, eerste lid,
van de Wet op de Raad van State, te heropenen.
De Afdeling is voor de beslechting van het geschil voornemens het Hof van Justitie van
de Europese Unie te verzoeken bij wege van prejudiciële beslissing uitspraak te doen en
heeft daartoe de volgende conceptvraag opgesteld:
Is artikel 1, tweede lid, van Verordening (EG) 2252/2004 van de Raad van 13 december
2004 betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens
in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten (PB L 385, blz. 1), zoals
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 444/2009 van het Europees Parlement en de Raad
van 28 mei 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2252/2004 (PB L 142, blz. 1),
geldig in het licht van de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de Grondrechten van de
Europese Unie, en artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden?
De Afdeling stelt u in de gelegenheid om binnen een termijn van twee weken na
dagtekening van deze brief uw standpunt ten aanzien van deze conceptvraag kenbaar te
maken.
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Willems/burgemeester van Nuth

Geachte mevrouw Bitter,

Op 2 april 2012 heeft de Afdeling bovengemelde zaak ter zitting behandeld en het
onderzoek gesloten.
De Afdeling heeft aanleiding gezien het onderzoek met toepassing van artikel 8:68,
eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, in samenhang met artikel 49, eerste lid,
van de Wet op de Raad van State, te heropenen.
De Afdeling is voor de beslechting van het geschil voornemens het Hof van Justitie van
de Europese Unie te verzoeken bij wege van prejudiciële beslissing uitspraak te doen en
heeft daartoe de volgende conceptvraag opgesteld:
Is artikel 1, tweede lid, van Verordening (EG) 2252/2004 van de Raad van 13 december
2004 betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens
in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten (PB L 385, blz. 1), zoals
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 444/2009 van het Europees Parlement en de Raad
van 28 mei 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2252/2004 (PB L 142, blz. 1),
geldig in het licht van de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de Grondrechten van de
Europese Unie, en artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden?
De Afdeling stelt u in de gelegenheid om binnen een termijn van twee weken na
dagtekening van deze brief uw standpunt ten aanzien van deze conceptvraag kenbaar te
maken.
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