
WET van 	  
houdende regels ter bescherming 
van privacy en persoonsgegevens 
(Wet Bescherming Privacy en 
Persoonsgegevens) 

Preadvíes 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs heeft zich op donderdag 21 januari 2021 gebogen 
over de onderhavige ontwerpwet en de daarbij behorende Memorie van Toelichting. 

De Commissie heeft haar eerste vergadering gehad, waarbij zij de werkwijze en het 
te volgen traject van haar onderzoek heeft besproken. 

De Commissie kan zich in meerderheid stellen achter het doel van ontwerpwet, 
namelijk om op een verantwoorde wijze met persoonsgegevens om te gaan. Dit, ter 
bescherming van persoonsgegevens te eisen. 

Zijdens de Commissie bestaan er enkele vraag-en aandachtspunten ten aanzien van 
de ontwerpwet, namelijk : 

1. Dat gezien de aard de ontwerpwet vrij technisch is. 
2. Gezien het tijdsbestek waarin wij nu leven, wordt alles tegenwoordig digitaal 

opgeslagen en dat moeten of willen wij ook als land, deel uitmakende van de 
wereld, gaan beschermen. 

De Commissie heeft in de vergadering besloten om enkele actoren te identificeren en 
schriftelijk feedback te verkrijgen ter zake de ontwerpwet. De geYdentificeerde actoren 
zullen 4 weken de tijd krijgen om hun feedback op de ontwerpwet aan de Commissie 
te doen toekomen. Deze actoren zullen ook uitgenodigd worden om hun zienswijze 
ter zake de ontwerpwet aan de Commissie van Rapporteurs kenbaar te maken. 

De actoren die een schrijven zullen ontvangen ter zake schriftelijk feedback en ook 
gehoord zullen worden omtrent de ontwerpwet zijn als volgt: 

- 	Het Ministerie van Justitie en Politie; 

- 	

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken; 
De ICT — Associatie Suriname; 
De E-GOV Commissie; 
De TAS; 

- 	

Het KKF; 

- 	

De vereniging van notarissen; 
- TELESUR; 
- DIGICEL; 

Het Safe City Team van KPS; 
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Directoraat Nationale Veiligheid; 
Het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme; 
De Surinaamse Bankiersvereniging; 
De IT - Afdeling van de Universiteit; 

- De Surinaamse Orde van Advocaten; 
- De verzekeringsmaatschappij(en); 

De Polytechnic College Suriname; 
De juristen van het Ministerie van Volksgezondheid; 

- De belastingdienst; 
- De Vereniging van Medici in Suriname (VMS); 

De Ziekenhuisraad; 
Het Ministerie van Binnenlandse zaken. 
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