Impressie van de zitting van het Europees Hof van Justitie ter behandeling van de prejudiciële vragen van
de Raad van State met betrekking tot de rechtsgeldigheid van de verplichting tot uitgifte van op afstand
uitleesbare biometrische reisdocumenten op grond van de EU Verordening-2004 en de Nederlandse
Paspoortwetgeving

Zitting: 6 november 2014 om 9.30 uur
Locatie: Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg, L-2925 Luxembourg, Luxembourg
Rechters: L. Bay Larsen, J. Malenovsky (rapporteur), K. JÜrimäe, M. Safjan en A. Prechal
(voor curriculum vitae van de leden zie Jaarverslag 2013 )
Woordvoerders:
- Nederland
- Europese Commissie
- Frankrijk
- Vier Nederlanders die zich verzetten tegen de Paspoortwetgeving die indruist tegen de
fundamentele Rechten van de Mens (op bescherming van het privéleven en lichamelijke integriteit) en
alle elementaire veiligheidseisen tart voor de verwerking van persoonsgegevens in de huidige
reisdocumenten.
NB Van de bezwaarden in Hoger Beroep bij de Raad van State(RvS) mochten enkel de heren Kooistra en
Willemsen mevr. v. Luijck en Roest inbreng leveren omdat de RvS hun zaak al op zitting had behandeld.
De andere bezwaarden, in vergelijkbare Hoger Beroepszaken, beschouwt het Hof niet als
belanghebbenden omdat de RvS hun zaken buiten behandeling houdt. Voor info zie…

Het was een bewogen dag voor alle burgers die zich verzetten tegen de
Paspoortwet. Met name voor hen die al jaren niet over een paspoort of

ID-kaart kunnen beschikken en in een ongelijke juridische strijd opboksen tegen het onrechtmatig
optreden van de NL wetgever en tegenwerking van de rechterlijke macht om de Paspoortzaak voor te
leggen aan het EU Hof voor de Rechten van de Mens.
Immers de uitspraak van het Hof vormt, hoe het oordeel ook zal luiden, de opmaat voor de verdere
behandeling van de bestuursrechterlijk Paspoortzaken die in Nederland werden stilgelegd. En brengt
daarmee de bezwaarden weer één stapje verder op weg die vermoedelijk zal moeten worden afgelegd
naar Straatsburg om daar het hoogste mensenrechten Hof eindelijk om een oordeel te kunnen vragen
of burgers van hun overheid een biometrie vrij paspoort en identiteitsbewijs kunnen eisen, er
tenminste erop kunnen vertrouwen dat de persoonsgegevens van de reisdocumenten daadwerkelijk
beveiligd worden tegen gebruik van onbevoegden en de bulkopslag van biometrische data van alle
burgers door de Staat ( ook voor de reisdocumentendata) expliciet wordt verboden.
Na afloop organiseerden leden van Burgerrechtenvereniging Vrijbit ter plekke nog een prikactie bij de
bij toegangsweg naar EU Hof van Justitie.

