
 

 Beknopt verslag Commissie vergadering 
 

Naam commissie  
Commissie van Rapporteurs belast met de ontwerpwet 
houdende regels betreffende de overdracht van passagiers- en 
bemanningslijsten bij internationaal personen- en 
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Onderwerp 

 

Bespreking over het onderhavig wetsontwerp  

Wetenschappelijke 

ondersteuning 

 

C. Kejansi 
R. Alladin 

Commissieleden Aanwezig Afwezig Met 

bericht 

Zonder 

bericht 

Reden 

Afwezigheid 

 Hr. K.Gangaram Panday (Vz) X     

Mw. R. Illahibaks X     

Hr. R.Hopkinson X     

Mw. Samidin x     

Hr. W. Asadang Bsc. X     

Hr. Ir. S, Tsang X     

Hr. mr. R. Sapoen X     

Toehoorders Geen 

Genodigden 1. Vertegenwoordigers van  het Bureau Nationale Veiligheid 

2. Centrale Inlichtingen Dienst 



 

3. Ministerie van Justitie en Politie 

4. Vertegenwoordigers Ministerie van Transport, 
Communicatie en Toerisme 

5. Vertegenwoordiger Militaire Politie/Immigratie 

Korte Inhoud 

 

De Commissie heeft breedvoerig gedelibereerd over 
vraagstukken die nogal onduidelijk zijn. Tijdens de bespreking 
zijn er wat vragen opgedoken, die opheldering vereisen. 
Een van de belangrijkste discussiepunten was het vraagstuk 
m.b.t  wie de bevoegde autoriteit moet zijn. Hieromtrent 
bestaat er verschil van mening. Aan de wetgevingsjuristen van 
het Ministerie van Justitie en Politie werd gevraagd dit te 
verduidelijken. De overige aandachtspunten die aan de orde 
zijn gesteld warent: 
a. Praktische implicaties bij de eerste melding van "persons of 
interest". 
b. Logistieke aspecten voor wat betreft de aanhouding van 
"persons of interest" met name ruimtelijke bezettingen. 
c. Coordinatie werkzaamheden betreffende Bureau Nationale 
Veiligheid. 
d. Welke zijn de overige departementen m.b.t. uitvoering van 
onderhavig wetsontwerp. 
e. Aansprakelijkheids issues ingeval van verkeerde 
indentificatie van "persons of interest" 
f. Bescherming en monitoring van persoons gegevens cq 
privacy rechten 
 

Besluiten 

 

De Commissie stelt vast dat het voor de verdere bestudering 
van het onderhavig wetsontwerp nodig is om de gesprekken 
met de overige actoren  te continueren. In het bijzonder met 
het Ministerie van Justitie en Politie . 
 

Vervolg activiteiten Ter bespreking van het wetsontwerp zijn er op woensdag 27 
juli 2016 meetings gepland met de volgende actoren, te 
weten: 
1. Een vertegenwoordiging van de Maritieme Autoriteit 
Suriname 
2. Een vertegenwoordiging van de 
Douanedienst/Invoerrechten en Accijnzen 
3.De Militaire Politie/Immigratiedienst 
 
 

 


