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Wet 	 
houdende regels met betrekking tot 
tarieven voor het onderhoud van het rioleringsstelsel 
(Wet Tarieven onderhoud rioleringsstelsel) 

ONTWERP 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

In overweging genomen hebbende dat voor het compenseren van de kosten voor het 
onderhouden van het rioleringsstelsel inclusief de bermen het nodig is het volgende vast te 
stellen; 

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblee, bekrachtigd de 
onderstaande wet: 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Begripsomschrijving 
Artikel 1 

Voor de toepassing van het bepaalde bij of Icrachtens deze wet wordt verstaan onder: 
a. minister-  Minister van Openbare Werken; 
b. rioleringsstelsel: het geheel aan grachten, kreken, sloten, trenzen en waterlopen 

langs alle wegen dienende voor de berging en afvoer van afvalwater, hemelwater 
of grondwater; inclusief het gedeelte van het rioleringsstelsel dat met behulp van 
kunstwerken zoals rioolbuizen (duikers) en afvoerputten is gedempt en al dan niet 
is omgezet in een berm; 

d. bermen. het grondoppervlakte gelegen tussen de rand van de (openbare) weg en 
de langs gelegen perceelgrenzen; 

e. betalingplichtige: titelhouder op percelen met opstallen gelegen langs de openbare 
weg waarvan de rioleringen zijn aangesloten op het rioleringsstelsel. 

Algemene Zorgplicht 
Artikel 2 

1. Een ieder is gebonden zodanige zorg voor de bodem, het grondwater, het 
oppervlaktewater en het milieu in acht te nemen dat nadelige gevolgen voor het 
milieu kunnen worden voorkomen. 



2. Een ieder is met in achtneming van het gestelde in de artikelen 39 jo artikel 70 van de 
Politiestrafwet verplicht zijn perceel of het daaraan grenzend gedeelte van het 
voetpad, behorende bij de openbare weg te zuiveren van wied, vuilnis of afval. 

Algemene taak van het Ministerie van Openbare Werken 
Artikel 3 

1. Het Ministerie van Openbare Werken draagt zorg voor de aanleg, het beheer en het 
onderhoud van het rioleringsstelsel, met uitzondering van de aanleg van de riolering 
van woonhuizen en vetputten. 

2. Het Ministerie van Openbare Werken houdt het toezicht op uit te voeren 
werkzaamheden aan het rioleringsstelsel. 

Bescherming rioleringstelsel 
Artikel 4 

I. Het is verboden afvalwater in het rioleringsstelsel te lozen dat stoffen bevat, die zijn 
versneden of vermalen door versnijdende of vermalende apparatuur, afgewerkte 
smeermiddelen en vetten dan wel door enige andere activiteit waardoor de goede 
functionering van het rioleringsstelsel in gevaar wordt gebracht. 

2. Bij beschikking van de Minister, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere 
regels worden gesteld ten aanzien van hetgeen gesteld is in lid I. 

Vast tarief voor onderhoud van het rioleringsstelsel 
Artikel 5 

1. Onder de noemer "vast tarief wordt een vast recht geheven bestemd voor het 
onderhouden van het rioleringsstelsel inclusief de bermen. 

7. De betaling van het vast tarief geschiedt door de betalingsplichtige zoals omschreven 
in artikel 1 sub e. 

Heffing en vaststelling vast tarief 
Artikel 6 

1. Het tarief bedraagt SRD 	per jaar per perceel en is van toepass ng op zowel 
de open als gesloten riolering. 

2. De aanpassing van dit tarief geschiedt middels beschikking van de Minister na 
verkregen goedkeuring van de Raad van Ministers. 

Wijze van heffing en inning vast tarief 
Artikel 7 



Het tarief wordt geheven als toeslag door middel van de door de Ontvanger der 
Belastingen te innen huurwaardebelasting en wordt jaarljks simultaan voldaan met de 
opgelegde aanslag voor huurwaardebelasting. 

Wijze van heffing en inning tarieven voor additionele diensten 
Artikel 8 

Tevens worden tarieven geheven voor de volgende diensten: 

1. Het schoonrnaken van vet- en of rioolputten 
2. Het opschonen van lozingen 
3. Het schoonmaken van riolering op particuliere terreinen 

De hoogte en de wijze van irming van de tarieven wordt bij beschikking van de minister 
vastgesteld na verkregen goedkeuring van de Raad van Ministers 

Handhaving en sancties 
Artikel 9 

1. Met het opsporen van overtredingen en het toezicht op de naleving der voorschriften 
gesteld bij of krachtens deze wet zijn, behalve de bij artikel 134 van het Wetboek van 
Strafvordering genoemde ambtenaren en beambten, belast door de Minister aangewezen 
ambtenaren. 

2. Bij het niet voldoen van de heffing zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 zal door de Ontvanger 
der directe belasting een boete van 100% worden geheven op de eerst bedoelde heffing. 

Slotbepalingen 
Artikel 10 

1. Deze wet wordt aangehaald als: Wet Tarieven onderhoud rioleringsstelsel. 
2. Zij wordt in het staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 
3. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar afkondiging. 
4. De Minister van Openbare Werken is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. 



Wet 	 
houdende regels met betrekking tot 
tarieven voor het onderhoud van het rioleringsstelsel 
(Wet Tarieven onderhoud rioleringsstelsel) 

Memorie van Toelichting 

De kosten voor de maatregelen gericht op het onderhouden van open lozingen en gesloten 
rioleringen, inclusief bermen zijn aanzienlijk. Het wordt billijk geacht om de gebruikers mede 
verantwoordelijk te stellen voor het zorgdragen voor een optimaal functionerend 
rioleringsstelsel. 

Naast de mogelijkheden genoemd in artikel 39 van de Politiestrafwet waarin een verbod is 
gesteld op de vervuiling van openbare wateren wordt het noodzakelijk geacht om de heffing van 
een tarief met het karakter van een bestemmingsheffing in te voeren. 

Voor een effectieve inning van dit tarief zal gebruik worden gemaakt van het inningssysteem bij 
de ontvanger der Belastingen. Hierbij zal het tarief oftewel de heffing worden toegevoegd aan de 
jaarlijks op te leggen huurwaardebelasting. 
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