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PASPOORTPROCES: PRIVACY FIRST IN HOGER BEROEP
Op 2 februari jl. deed de rechtbank Den Haag uitspraak in het civielrechtelijke
Paspoortproces dat Stichting Privacy First en 21 mede-eisers (burgers) op 6 mei 2010
hebben aangespannen tegen de Nederlandse Staat. Voornaamste eis in deze rechtszaak
is dat de nieuwe Paspoortwet onrechtmatig wordt verklaard wegens strijd met de
mensenrechten, in het bijzonder het recht op privacy. Tot veler verbazing verklaarde
de rechtbank op 2 februari echter zowel Privacy First als de 21 mede-eisers nietontvankelijk. Aan een inhoudelijke behandeling van de rechtsvragen inzake de nieuwe
Paspoortwet kwam de rechtbank om deze reden niet toe. Bijgaand treft u een
elektronische versie van het vonnis aan.
Opvallend aan het vonnis is allereerst de beknoptheid ervan. Privacy First kan zich
dan ook niet aan de indruk onttrekken dat de rechtbank snel van de zaak af wilde zijn.
De rechtbank motiveerde het vonnis met de mededeling dat Privacy First geen eigen
belang in deze zaak zou hebben en dat voor de mede-eisers slechts de weg naar de
bestuursrechter open zou staan. Dit terwijl Privacy First als ideële stichting
terzake juist alle belang bij deze zaak heeft en burgers geen rechtstreeks
bestuursrechtelijk bezwaar kunnen maken tegen de opslag van hun vingerafdrukken
voor een nieuw paspoort of identiteitskaart. Dergelijk bezwaar is slechts mogelijk via
een lange, omslachtige bestuursrechtelijke procedure.
Hierbij stelt Privacy First u in kennis van haar besluit om tegen dit vonnis in hoger
beroep te gaan. Na analyse door onze advocaten van SOLV achten wij dit vonnis
uitstekend aanvechtbaar, met name wat betreft de niet-ontvankelijkheid van zowel
Privacy First als van de mede-eisers. (Door andere juristen wordt deze analyse
gedeeld.) Het hoger beroep zal plaatsvinden bij het Hof Den Haag. Na ‘overruling’
van de eerdere niet-ontvankelijkheid zal de zaak daar alsnog inhoudelijk kunnen
worden behandeld.
Het hoger beroep vangt aan met het betekenen van de hoger beroep dagvaarding met
Memorie van Grieven bij de Staat. Deze Memorie van Grieven moet binnen 3
maanden na de datum waarop het vonnis van de rechtbank is gewezen worden
betekend. Vervolgens zal de Staat een termijn 6 weken krijgen voor het indienen van
een Memorie van Antwoord, voor welke termijn in ieder geval nog twee weken uitstel
mogelijk is. Nadat de Staat zijn Memorie van Antwoord heeft genomen, zal een
datum voor pleidooi worden bepaald, mits het Hof daar gelegenheid toe geeft. Privacy
First acht de kans echter zeer klein dat dit niet zal worden toegestaan. Na het pleidooi
zal in principe een datum voor zogeheten ‘arrest’ (de uitspraak door het Hof) worden
bepaald.
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Voordeel tijdens het hoger beroep is dat de Europese Commissie de nieuwe
Paspoortwet grondig gaat onderzoeken op strijdigheid met het recht op privacy en dat
in de Tweede Kamer inmiddels sprake is van een meerderheid tegen ‘centrale’ (en
wellicht ook ‘decentrale’) opslag van vingerafdrukken. Deze (mede door onze
inspanningen bereikte) nieuwe politieke situatie vormt voor ons Paspoortproces een
grote steun in de rug. Dit zal wellicht nog worden versterkt door een op 15 maart as.
te verschijnen kritisch WRR-rapport terzake. Het is hierdoor zelfs mogelijk dat het
Paspoortproces van Privacy First spoedig door de politiek zal worden ‘ingehaald’,
bijvoorbeeld door intrekking van de nieuwe Paspoortwet voordat het hoger beroep zal
zijn voltooid. Daarmee zou ons doel dan eveneens zijn bereikt. Dit is tevens mogelijk
n.a.v. een positief vonnis in lopende rechtszaken langs bestuursrechtelijke weg.
‘Linksom of rechtsom’ verwachten Privacy First en de mede-eisers deze zaak dan ook
te gaan winnen.
Over Privacy First
Privacy First is een onafhankelijke stichting met als doel het behouden en
bevorderen van het recht op privacy alsmede de persoonlijke vrijheid van
leefomgeving.
Privacy First gaat hierbij uit van de oorspronkelijke formulering en intenties van de
universele rechten van de mens (UDHR , 10 dec. 1948) en de fair information
principles (FIPs, 13 april 2000).
Privacy First is opgericht door de huidige voorzitter, de heer drs L.T.C. (Bas)
Filippini.
Privacy First zet zich in voor het behoud en de versterking van het recht op:
•

Privacy en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

•

Bescherming van persoonsgegevens.

•

Vertrouwelijke communicatie.

•

Lichamelijke integriteit.

Privacy First heeft als doel deze rechten op een gedegen manier te laten
vastleggen in de wet en treedt hierin actief op in de vorm van politieke lobby,
juridische actie en rechtszaken, informatieverstrekking en acties voor het grote
publiek.

Amsterdam, 16 februari 2011; 17:30.
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