
WET van 	  
houdende regels voor het 
vervaardigen, uitgeven, afgeven, 
inhouden en intrekken van id-kaarten 
(Id-kaartenwet 2018) 

EINDVERSLAG 
DER 

COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 

PREADVIES 

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) voor de 
ontwerpwet houdende regels voor het vervaardigen, 
uitgeven, afgeven, inhouden en intrekken van id-kaarten (Id-
kaartenwet 2018) heeft haar eerste meeting gehad op 
donderdag 04 oktober 2018, waarin zij het te volgen traject van 
het vooronderzoek van onderhavige ontwerpwet heeft besproken 
en vastgesteld. 

Op voornoemde datum heeft de Commissie Preadvies 
uitgebracht, waarin zij aangaf zich te kunnen stellen achter het 
doel van de ontwerpwet (zie Preadvies dd. 04 oktober 2018). 

in het Preadvies werden ten aanzien van de fundamenten van de 
ontwerpwet enkele vraag-en aandachtspunten opgenomen, t.w.: 

1. Het aspect met betrekking tot de id-kaarten, gelet op de 
aanstaande verkiezingen van 2020 is nu van essentieel belang. 
is het haalbaar om de huidige id-kaarten te vervangen voor de 
verkiezingen van mei 2020? Zijn er genoeg machines om deze 
kaarten te vervaardigen? 

2. De Commissie wenst nadere informatie te verkrijgen van de 
relevante actoren met betrekking tot de uitvoering van het 
wetsontwerp. 



Verder was het voornemen om de volgende actoren te horen: 

1. De Minister van Binnenlandse Zaken en zijn staf. 

2. Vertegenwoordigers van het Centraal Bureau voor 
Burgerzaken (CBB)/ ID - kaarten unit. 

(zie Preadvies dd. 04 oktober 2018) en het verslag van de 
Commissie (zie verslag Commissievergadering dd. 04 
oktober 2018 Cie 109/ Id-kaartenwet 2018/01-2018). 

VOORONDERZOEK 

ln de Huishoudelijke Vergadering van dinsdag 09 oktober 2018 
(H.30) heeft De Nationale Assemblée zich in vooronderzoek 
gebogen over het door de Commissie uitgebrachte Preadvies. De 
Nationale Assemblee heeft tijdens deze vergadering besloten 
mee te gaan met het voorstel van de Commissie voor het verder 
onderzoek van de ontwerpwet. 

ONDERZOEK 

Meeting met actoren 

Conform het voornemen, zoals opgenomen in het Preadvies, 
heeft de Commissie op dinsdag 23 oktober 2018 een meeting 
gehad met de eerdergenoemde actoren: 

Tijdens deze meeting zijn deze actoren breedvoerig ingegaan op 
de bestaande vraag- en aandachtspunten zijdens de Commissie. 
Tevens is ingegaan op de implementatie en de haalbaarheid van 
deze wet m.b.t. de opmaak van de nieuwe ID kaarten. 

Tevens werd besloten om de Commissie middels een PowerPoint 
presentatie en een rondleiding op locatie verder te informeren 
over het ID-Kaartenproject. 

(zie verslag Commisslevergadering dd. 23 oktober 2018 / Cie 
122 / Id-kaartenwet 2018 / 03 — 2018). 

Rondleiding en presentatie 

De Commissie heeft op maandag 29 oktober 2018 een 
rondleiding en een presentatie gehad op het CBB kantoor aan de 
Kwattaweg en de Jagernath Lachmonstraat. 

De Commissie kreeg een demonstratie van de enrollment en van 
het afnemen van de biometrische gegevens van burgers die een 



nieuwe ID-kaart gaan maken. Tevens kreeg de Commissie een 
PowerPoint presentatie over het E-id project. 

(zie verslag Commissievergadering dd. 23 oktober 2018 /Cie 
122 / Id-kaartenwet 2018 / 04 — 2018) 

Gehouden Commissievergaderingen 

Op donderdag 08 november 2018 heeft de Commissie een 
meeting gehad, waarbij de rondleiding (veldbezoek) is 
geevalueerd. 

De Commissie stelde dat het gestelde doel van het bezoek 
bereikt 	is 	omdat 	de connectie 	tussen 	intake en 
verwerking duidelijk naar voren is gekomen. 

De Commissie besloot tevens om op dezelfde dag waarop de 
Openbare Commissievergadering zal worden gehouden, 
voorafgaand hieraan, een meeting te hebben met de leveranciers 
van apparatuur t.b.v de aanmaak van nieuwe ID kaarten (het 
Servisch bedrijf Vlatacom). 

(zie verslag Commissievergadering dd. 08 november 2018 / 
Cie 142 / Id-kaartenwet 2018/06-2018). 

Op donderdag 15 november 2018 heeft de Commissie een 
skype-meeting gehad met de leveranciers van apparatuur t.b.v 
de aanmaak van nieuwe ID kaarten (het Servisch bedrijf 
Vlatacom). Tijdens dit onderhoud hebben de commissieleden 
enkele vraag-en aandachtspunten onder de aandacht gebracht 
van de vertegenwoordigers van Vlatacom. Deze zijn volgens de 
Commissie genoegzaam ingegaan op deze vraag- en 
aandachtspunten. 

(zie verslag Commissievergadering dd. 15 november 2018 / 
Cie 153 / Id-kaartenwet 2018/07-2018). 
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OPENBARE COMMISSIEVERGADERING 

- Op donderdag 15 november 2018 is de 
ontwerpwet 	in 	een 	Openbare 
Com m issievergaderi ng aan de orde 
geweest. 

Tijdens de Openbare Commissievergadering 
zijn er zijdens de Commissieleden enkele 
technische alsook beleidsmatige vraag-en 
aandachtspunten, aan de orde geweest, die 
m.n. te maken hadden met de praktische 
uitvoering van deze wet. 

ALGEMEEN 

Hoe zal worden omgegaan met het 
gegevens bestand van Surinamers in het 
kader van deze kaart? Waarom zijn 
bijvoorbeeld de gegevens van Surinaamse 
paspoorten in Canada? 

De geldigheidsduur van de nieuwe kaart is 
geregeld op 5 jaren, vanwege de kwaliteit 
van de kleuren foto welke op deze kaart komt 
te staan. 

- De Com m issie wenst een financiale 
breakdown te krijgen van de kosten die 
gepaard gaan met het opmaak van de ID-
kaarten. 

- ln de ontwerpwet zijn er geen artikelen 
opgenomen die een ruimere werking van de 
kaart regelen. 

De Commissie wenst verduidelijking te 
verkrijgen m.b.t. de relatie tussen de 
overgangsbepaling (inwerkingtreding) van 
deze wet in relatie tot het vernieuwen van het 
I D-kaarten bestand? 

- Wij hebben nog geen privacy wetgeving 
m.b.t. persoonsgegevens in • rinam Hoe ?ij 
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zal de verkregen informatie worden 
beschermd? 

- De Commissie wenst van de Regering te 
vernemen waarom er geen bezwaar en 
beroep procedure is geregeld in de wet? 

Artikel 8: is er rekening gehouden met de 
flow die er kan ontstaan bij een korte 
geldigheidsduur van de ID kaarten de 
toestroom van burgers die zich zullen 
aanmelden voor het aanmaken van ID 
kaarten? 

- ls er door CBB rekening gehouden met 
mensen die een "boerka" dragen? 

- De Commissie wenst verduidelijking te 
verkrijgen m.b.t. het verschil tussen draag-en 
toonplicht. 

Hoe wordt omgegaan met mensen die geen 
vaste woon-en verblijfplaats hebben en/of 
mensen wiens straat geen naam hebben. 

WETSTECHNISCH 

• Voorstel om bepalingen op te nemen in de 
ontwerpwet m.b.t. de manier waarop er zal 
worden omgegaan met informatie van 
burgers door privaatrechtelijke organisaties. 

• Artikel 6 lid 4: wat wordt bedoeld met 
bewijsstukken? De Commissie stelt voor bij 
wet vast te stellen welke de nodige 
bewijsstukken zijn. 

• Artikel 8. 
• Voorstel om geldigheidsduur te wijzigen in 

10 jaar instede van 5 jaar. Tevens toe te 
voegen het digitaal gebruikmaken van de ID 
kaart. 



• Artikel 11 lid 1 onder h: behoort de houder 
ook tot derden? 

• Artikel 11 lid 7 onder C: wat wordt bedoeld 
met nalatenschap? 

• Artikel 15. Geheimhoudingsplicht: er is geen 
sanctie in het artikel opgenomen. 

• Art 6 lid 3. De autoriteit of functionarissen als 
bedoelt in artikel 5 lid 1 verricht onderzoek 
naar en stelt vast de identiteit en nationaliteit 
van de aanvrager. Hoe zou dit moeten 
geschieden? Zou zo een aanvrager 
documenten moeten voorleggen aan de 
onderzoeker, functionaris om de identiteit en 
nationaliteit vast te stellen of kan er al 
gebruik gemaakt worden van dat oud ID 
kaart bij gevallen waar er reeds een ID kaart 
aanwezig is? 

• De Commissie stelt voor de term 
"biometrische gegevens" te omschrijven in 
artikel 1 onder begripsbepalingen. 

Op deze vraag-en aandachtspunten is de Minister breedvoerig ingegaan. Ten 
aanzien van de wetstechnische voorstellen gaf de Minister aan deze door zijn 
deskundigen te laten bestuderen, waarbij deze eventueel zullen worden 
overgenomen in een gewijzigde ontwerpwet De Minister gaf tevens aan de door 
de Commissie opgevraagde documenten te zulien opsturen tb.v. de 
Commissie. 

(zie verslag Openbare Commissievergadering 
dd. 15 november 2018 / OCV 23 / ID-kaartenwet 
2018/08-2018 en handelingen). 

(zie verslag Openbare Commissievergadering 
dd. 21 november 2018 / OCV 24 / ID-kaartenwet 
2018/09-2018 en handelingen) 
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ONTVANGEN DOCUMENTEN 

De Commissie heeft op verzoek de volgende documenten ontvangen van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken c.q. de Commissie E-Government: 

Commencial Proposal Overview 
Overzicht projecten Commissie E-Goverment 2012-2018 
Vlatacom Proprietary Information Strictly Confidential 

- I nstitute Vlatacom 

Voor nadere informatie zie folder van de ontwerpwet 

BESLUITEN 

De Commissie kan zich stellen achter de wijze 
waarop de Minister van Binnenlandse Zaken is 
ingegaan op de bestaande vraag-en 
aandachtspunten; 

Met betrekking tot de voorgestelde en 
overeengekomen wijzigingsvoorstellen heeft de 
Commissie met de Minister overeenstemming 
bereikt, dat deze zullen worden verwerkt in een 
amendement; 

Op grond van de bevindingen en de gemaakte 
afspraken komt de Commissie tot de conclusie dat 
overgegaan kan worden tot behandeling van de 
ontwerpwet in de Openbare Plenaire Vergadering; 

De Commissie adviseert, na bestudering van de 
ontwerpwet alsmede op grond van het door haar 
verrichte onderzoek op basis van de verkregen 
documenten en de hierbij verkregen informatie en 
inzichten, De Nationale Assemblée om goedkeuring 
te verlenen aan de ontwerpwet; 



- Eventueel nog te rijzen vraagpunten kunnen tijdens 
de openbare behandeling aan de orde worden 
gesteld. 

Paramaribo, 14 december 2018 

A. Nlisiekaba 

R. Nurmohamed 

 

C. Breeveld 

R. Zeeman 

P. Etnel 

R. Cotino 

W. Waidoe 

H. Sandjon 

Het 6e,7e,9e en lle lid van de CvR hebben dit EindVerslag niet 
mede-ondertekend, wegens afwezigheid. 

8 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

