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Geachte Voorzitter, 

Hierbij doe ik u voor behandeling door De Nationale Assemblee 
toekomen de Ontwerpwet als in hoofde genoemd met de bijbehorende 
Memorie van Toelichting. 

De President van de R publiek Suriname, 

cc 	Vice- President 
Minister van Binnenlandse Zaken 
Secretaris Staatsraad 





WET van 	  
houdende regels inzake de 
instelling van de Kustwacht 
(Wet Instelling Kustwacht) 

ONTWERP 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

ln overweging genomen hebbende dat - gezien de toegenomen belangen en de 
verantwoordelijkheden van de Staat Suriname in de territoriale wateren en de economische 
zone - het nodig is regels betreffende de Kustwacht van Suriname vast te stellen; 

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

Hoofdstuk I 
Algemene bepalingen 

Artikel 1 

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
a. de President: de President van de Republiek Suriname; 

b. de Minister: de Minister van Binnenlandse Zaken; 

c. de Directeur: de Directeur van de Kustwacht; 

d. de Raad: de Raad voor de Kustwacht; 

e. de Kustwacht: de Kustwacht van Suriname; 

f. een kustwachtschip: 
1°. een vaartuig, voorzien van de daarvoor vastgestelde uiterlijke kenmerken, dat 

door de Kustwacht wordt gebruikt bij de uitoefening van een bij deze wet 
omschreven taak; 

2. een vaartuig van de strijdkracht, dat wordt gebruikt om kustwachttaken uit te 
voeren en zich via de gebruikelijke communicatiemiddelen als zodanig 
kenbaar maakt. 

g een kustwachtluchtvaartuig: 
10. een luchtvaartuig voorzien van de daarvoor vastgestelde uiterlijke kenmerken, 

dat door de Kustwacht wordt gebruikt bij de uitoefening van een bij deze wet 
omschreven taak; 

2°. een luchtvaartuig van de strijdkrachten dat wordt gebruikt om kustwachttaken 
uit te voeren; 



h de commandant: diegene die krachtens aanstelling of aanwijzing het bevel voert 
over een kustwachtsr.hip nf kustwachtluchtvaartuig; 

i. de opvarende: ieder die zich aan boord bevindt van een kustwachtschip, met 
uitzondering van de commandant; 

de gezagvoerder: degene die aan boord van enig vaartuig of luchtvaartuig, niet 
zijnde een kustwachtschip of kustwachtluchtvaartuig, feitelijk het bevel voert; 

k. de territoriale zee: de zeewateren, vastgesteld bij artikel 2 van de Wet van 14 april 
1978, houdende de uitbreiding van de territoriale zee van de Republiek Suriname 
en de instelling van de daaraan grenzende economische zone (S.B. 1978 no. 26); 

I. het Zeerechtverdrag: het op 10 december 1982 te Montego Bay totstandgekomen 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee; 

de volle zee: de zee als bedoeld in artikel 86 van het Zeerechtverdrag; 

n. de economische zone: het gebíed als bedoeld in artikel 55 van het 
Zeerechtverdrag; 

o de binnenwateren: de wateren als bedoeld in artikel 8 van het Zeerechtverdrag; 

p de medewerkers: tot de Kustwacht behorende officieren, onderofficieren, 
manschappen en overig personeel; 

q. de Commissie: de Commissie van Overleg Rechtspositionele Aangelegenheden 
Kustwachtpersoneel als bedoeld in artikel 21 van deze wet. 

2. 	Bij of krachtens staatsbesluit worden regels vastgesteld omtrent de uiterlijke 
kenmerken van kustwachtschepen en kustwachtluchtvaartuigen. 

Het bij of krachtens deze wet bepaalde met betrekking tot kustwachtschepen en hun 
opvarenden is van overeenkomstige toepassing op kustwachtluchtvaartuigen en hun 
bemanningsleden. 

Hoofdstuk 11 
Taken en bevoegdheden 

Artikel 2 

Bij deze wet wordt ingesteld de Kustwacht van Suriname, in internationaal verband 
aangeduid als de Suriname Coast Guard. De Kustwacht is rechtspersoon en 
gevestigd te Paramaribo; zij kan ook elders in Suriname vestigingen hebben. 

De Kustwacht is met toezichthoudende opsporings - en dienstverlenende taken 
belast, die alle in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag worden uitgevoerd. 
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De toezichthoudende taken betreffen toezicht op: 
a. de naleving van de in het Wetboek van Strafrecht en andere wetten strafbaar 

gestelde scheepvaartmisdrijven en —overtredingen, en 
b. de naleving van: 

1°. de wet van 14 april 1978, houdende uitbreiding van de territoriale zee van de 
Republiek Suriname en de instelling van de daaraan grenzende economische 
zone (S.B. 1978 no. 26); 

2°. de Zeevisserijwet 1980 (S.B. 1980 no. 144); 
3°. de Visstandbeschermingswet1961 (G.B. 1961 no. 44 zoals laatstelijk gewijzigd 

bij S.B. 1981 no. 66); 
4°. de Wet Economische Delicten (S.B. 1986 no. 2, zoals laatstelijk gewijzigd bij 

S.B. 1989 no. 42); 
5°. de Wet tegengaan smokkelen (S.B. 1986 no. 3 zoals gewijzigd bij S.B. 1990 

no.54); 
6°. de Vreemdelingenwet 1991 (S.B. 1992 no. 3); 
7°. de Scheepvaartwet (G.B.1908 no. 63, zoals nader gewijzigd bij S.B. 1994 

no. 61). 

4. Bij staatsbesluit kan de opsomming van wetten als bedoeld in lid 3 worden gewijzigd. 

5. De opsporingstaken betreffen opsporing van de feiten die bij of krachtens de in lid 3 
genoemde wetten strafbaar zijn gesteld. 

6. 	De dienstverlenende taken zijn: 
a. afwikkeling van nood spoed- en veiligheidsverkeer; 
b. hulpverlening en rampenbestrijding, en 
c. overige vormen van dienstverlening. 

7. Bij of krachtens staatsbesluit kunnen nadere regels worden vastgesteld met betrekking 
tot de in dit artikel bedoelde taken van de Kustwacht. 

Artikel 3 

De Kustwacht oefent haar taken uit in de binnenwateren en de territoriale wateren van 
Suriname alsmede in de aansluitende economische zone en het luchtruim daarboven. 

Artikel 4 

1 	Ter uitvoering van de toezichthoudende taken en opsporingstaken is de commandant 
van een kustwachtvaartuig bevoegd om van een gezagvoerder te vorderen, dat: 
a. deze op eerste aanroep het door hem gevoerde vaartuig doet bijdraaien en 

stilleggen dan wel zodanig manoeuvreert dat toegang tot het vaartuig mogelijk 
wordt gemaakt; 

b. deze de noodzakelijke maatregelen treft om aan de commandant of de door deze 
aangewezen opvarenden de toegang tot het vaartuig te verschaffen, of 

c. het aangeroepen vaartuig koers neemt in een door de commandant opgegeven 
richting en dat het op een aangegeven ligplaats ankert of landt. 
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2. Bij beschikking van de Minister kunnen regels worden vastgesteld omtrent de wijze 
waarop de vorderingen als bedoeld in lid 1 wnrden gertaan 

Artikel 5 

1. Voor zover zulks redelijkerwijs nodig is voor de uitoefening van de toezichthoudende-
en opsporingstaken zijn de commandant en de door hem aangewezen opvarenden 
bevoegd: 
a. onverminderd het bepaalde in artikel 6, zich zonder toestemming toegang te 

verschaffen tot iedere piaats op het vaartuig; 
b. plaatsen, daaronder begrepen ladingen, te doorzoeken; 
c. zaken te nnrierzoeken en daartoe verpakkingen te openen; 
d. van zaken monsters te nemen alsmede die zaken te wegen en te meten, of 
e. zaken voor nader onderzeek tijdelijk mee te nemen of te doen meenemen naar het 

kustwachtschip. 

2. De houder van de zaken als bedoeld in lid 1 onder c, d en e is verplicht op de eerste 
vordering van de in lid 1 aanhef genoemde personen medewerking te verlenen 
overeenkomstig de hem door deze personen gegeven aanwijzingen en, indien door 
hen gevorderd, de nodige hulpmiddelen en bijstand kosteloos te verlenen. 

Wordt aan één van de in lid 2 vermelde verplichtingen niet voldaan, dan kunnen de 
personen als bedoeld in lid 1 op kosten en risico van de houder in het nodige 
voorzien. De Staat is tot verhaal van de kosten als bedoeld in de eerste volzin, 
bevoegd. De Staat is bevoegd tot verhaal van de kosten als bedoeld in de eerste 
volzin. 

Artikel 6 

Voor zover de uitoefening van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 5 lid 1, aanhef en 
onder a, betreft het binnentreden van een plaats in gebruik als woonverblijf, zijn de artikelen 
113 tot en met 115 van het Wetboek van Strafvordering van overeenkonnstige toepassing. 

Artikel 7 

Voor zover zulks redelijkerwijs nodig is voor de uitoefening van de toezichthoudende-
en opsporingstaken zijn de commandant en de door hem aangewezen opvarenden 
bevoegd: 
a. personen aan boord van het aangeroepen vaartuig aan te houden en deze over te 

brengen naar het kustwachtschip, of 
b. personen van het aangeroepen vaartuig aan lichaam en kleding te onderzoeken en 

daarvoor vatbare voorwerpen, door deze met zich te voeren, in beslag te nemen. 

2. Bij beschikking van de Minister kunnen in overeenstemming met de Minister van 
Justitie en Politie regels worden vastgesteld ten aanzien van het onderzoek als 
bedoeld in lid 1 onder b. 
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Artikel 8 

De commandant is bevoegd de maatregelen te treffen die naar zijn redelijk oordeel 
noodzakelijk zijn om feitelijke nakoming van de vorderingen als bedoeld in artikel 4 lid 1en 
artikel 5 lid 2, te verzekeren. 

Artikel 9 

Kustwachtschepen zijn bevoegd tot uitoefening van het achtervolgingsrecht als bedoeld in 
artikel 111 van het Zeerechtverdrag. De in dat artikel omschreven bevelen en signalen 
worden slechts gegeven door of op aanwijzing van de commandant. 

Artikel 10 

De commandant en de door hem aangewezen opvarenden zijn bevoegd om in de 
rechtmatige uitoefening van bevoegdheden ter uitvoering van de taken van de 
Kustwacht, geweld of vrijheidsbeperkende middelen te gebruiken, wanneer het 
daarmee beoogde doel dit, mede gelet op de aan•  het gebruik hiervan verbonden 
gevaren, rechtvaardigt en dat doel niet op een andere wijze kan worden bereikt. Aan 
het gebruik van geweld gaat zo mogelijk een waarschuwing vooraf. 

2. De uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in lid 1, dient in verhouding tot het 
beoogde doel redelijk en gematigd te zijn. 

3. Bij staatsbesluit worden regels vastgesteld over het gebruik van geweld of 
vrijheidsbeperkende middelen als bedoeld in de leden 1 en 2. 

Artikel 11 

De bevoegdheden bij deze wet toegekend ter uitvoering van de toezichthoudende - en 
opsporingstaken kunnen buiten de territoriale zee worden uitgeoefend voor zover het 
volkenrecht dit toelaat. 

Hoofdstuk 111 
Beheer, beleid en gezag 

Artikel 12 

1. De financiering van de Kustwacht geschiedt uit: 
a. financiéle middelen die ten behoeve van de Kustwacht worden opgebracht op de 

begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken; 
b. de boetes die bij onherroepelijk vonnis worden opgelegd wegens overtreding van 

voorschriften gesteld bij of krachtens de in artikel 2 lid 3 genoemde wetten; 
c. de netto-opbrengsten verkregen uit de verkoop van wegens overtreding van 

voorschriften gesteld bij of krachtens de in artikel 2 lid 3 genoemde wettelijke 
regelingen, bij onherroepelijk vonnis verbeurdverklaarde voorwerpen; 

d. de bij onherroepelijk vonnis vastgestelde geldsbedragen ter ontneming van het 
behaalde voordeel wegens overtreding van voorschriften gesteld bij of krachtens 
de in artikel 2 lid 3 genoemde wettelijke regelingen; 



e. betaalde boetes ter afdoening buiten geding volgens de procedure als aangegeven 
in artikel 27 van de Wet Economische Delicten; 

f donaties door derden; 
g. betaling voor aan derden verleende diensten. 

ln afwijking van het bepaalde in artikeI 7 van de Comptabiliteitswet (G.B. 1952 
no. 111, zoals laatstelijk gewijzigd bij G. B. 1969 no. 58) worden de in lid 1 onder b, c, 
d, e en f bedoelde gelden op een afzonderlijke rekening ten behoeve van de 
Kustwacht gestort. 

Ten aanzien van het beheer van de in Iid 2 bedoelde rekening worden door de 
Minister in overeenstemming met de Minister van Financién richtlijnen vastgesteld. 

4. De Minister is binnen de overeengekomen budgettaire randvoorwaarden 
verantwoordelijk voor de inrichting van de Kustwacht en voor de wijze waarop de 
taken door de Kustwacht worden uitgevoerd. 

Artikel 13 

1. De Kustwacht heeft een Raad voor de Kustwacht. 

De Raad bestaat uit negen personen. 

3. De Raad heeft tot taak: 
a het houden van toezicht op het bestuur en het beheer van de Directeur; 
b. het voorbereiden van het beleidsplan, het operationeel jaarplan, de begroting, het 

jaarverslag en de jaarlijkse finandele verantwoording in samenwerking met de 
Directeur. 

De Raad heeft een Secretaris, die leiding geeft aan het Secretariaat voor de 
Kustwacht. 

5. De Raad is samengesteld uit twee vertegenwoordigers van het Kabinet van de 
President en één vertegenwoordiger van de ministeries van Binnenlandse Zaken, van 
Landbouw, Veeteelt en Visserij, van Justitie en Politie, van Natuurlijke Hulpbronnen, 
van Defensie, van Financien en van Transport, Communicatie en Toerisme. 

6. De President kan bij resolutie profielschetsen voor de leden van de Raad en voor de 
Secretaris vaststellen. 

De President benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad, op voordracht van 
de ministeries en organisaties die zij vertegenwoordigen. 

8. De President benoemt, schorst en ontslaat de Secretaris, op voordracht van de leden 
van de Raad. 

9. Eén der vertegenwoordigers van het Kabinet van de President treedt op als Voorzitter 
van de Raad. 
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10. De leden van de Raad en de Secretaris worden benoemd voor een periode van twee 
jaar en zijn na het verstrijken van deze termijn terstond herbenoembaar. 

11. De Raad vergadert minstens één keer per maand en voorts zo dikwijis als de 
Voorzitter of twee der andere leden het nodig achten. 

12. De in lid 5 van dit artikel bedoelde vertegenwoordigers verschaffen aan de Directeur 
de uit hun werkveld afkomstige informatie, die nodig is voor een goede uitoefening van 
de taken van de Kustwacht. 

13. De leden van de Raad en de Secretaris genieten een door de Minister, na 
goedkeuring door de Raad van Ministers, vast te stellen maandelijkse vergoeding. 

Artikel 14 

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de 
instelling tot en met 31 december daaraanvolgend. 

2. Bij beschikking van de Minister kunnen voorschriften met betrekking tot het 
beleidsplan, het operationeel jaarplan, het jaarverslag en de financiéle administratie 
worden vastgesteld. 

3. De Minister draagt zorg voor het indienen bij de Raad van Ministers van het 
beleidsplan, het operationeel jaarplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarlijkse 
financiéle verantwoording. 

Artikel 15 

1. De Raad van Ministers stelt, onverminderd het bepaalde in artikel 12 lid 4, het beleid 
voor de Kustwacht met betrekking tot de uitoefening van haar taken vast. 

2. De Raad van Ministers stelt daartoe uiterlijk medio juni van het boekjaar het 
beleidsplan, het operationeel jaarplan en de begroting vast. 

3. Het jaarverslag en de financiéle verantwoording behoeven uiterlijk medio juni van het 
boekjaar de goedkeuring van de Raad van Ministers. 

Artikel 16 

1. De Directeur is belast met de algehele leiding van de Kustwacht. Hij vertegenwoordigt 
de Kustwacht in en buiten rechte. 

2. De Directeur kan worden bijgestaan door één of meer onderdirecteuren. 

3. De Directeuren en onderdirecteuren worden op voordracht van de Minister door de 
President benoemd, geschorst en ontslagen 

4. •Bij ontstentenis van de Directeur neemt een door de Raad aangewezen 
onderdirecteur waar. 
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5. Bij ontstentenis van de gehele Directie voorziet de Raad in de waarneming. 

6. De arbeidsvoorwaarden van de Directeuren onderdirecteuren worden bij resolutie 
vastgesteld. 

7. De Directeur dient medio april van het boekjaar de in artikel 13 lid 3 onder b bedoelde 
documenten in bij de Minister. 

Artikel 17 

1. De Directeur treedt minstens één keer per maand in overleg met de Raad over alle 
aangelegenheden betreffende de taakuitoefening van de Kustwacht en verstrekt de 
Raad alle informatie die voor de uitoefening van zijn taak nodíg is. 

2. De Directeur behoeft de schriftelijke machtiging van de Raad voor: 
a. het samenwerken met verwante organisaties en het aanvaarden van de directie 

van soortgelijke organisaties alsmede het beeindigen van een dergelijke 
samenwerking; 

b. het vaststellen van de salariering en overige arbeidsvoorwaarden van de 
medewerkers; 

c. het collectief beeindigen van de dienstbetrekkingen van medewerkers; 
d. het (on)verzekerd houden van verzekerbare risico's; 
e. het voeren van processen als eisende partij en het aangaan van dadingen; 
f. het verkrijgen en vervreemden van onroerende zaken alsmede het bezwaren 

daarvan; 
g. het overdragen tot zekerheid of bezwaren van roerende zaken; 
h. het verrichten van rechtshandelingen waardoor de Kustwacht zich als borg of 

hoofdclijk medeschuldenaar verbindt, zich voor-  een derde sterk maakt en/of zich 
tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; 

i. het aangaan van verbintenissen waarvan het geldelijk belang SRD 50.000,- 
(vijftigduizend Surinaamse Dollar) te boven gaat; 

j. het aangaan van geldleningen. 

3 	Het in lid 2 onder i bedoelde bedrag kan bij staatsbesluit worden gewijzigd. 

Artikel 18 

1. De in de Raad vertegenwoordigde ministeries en instanties kunnen, indien de 
Directeur daartoe schriftelijk een verzoek doet aan de verantwoordelijke Minister of 
Directeur, materiaal en personeel ter beschikking stellen van de Kustwacht 

De Minister van Justitie en Politie draagt er zorg voor dat, met inachtneming van de 
toepasselijke wettelijke voorschriften, aan de daartoe schriftelijk door de Directeur 
voorgedragen personeelsleden van de Kustwacht de toezichthoudende- en 
opsporingsbevoegdheid wordt verleend die nodig is voor de goede uitoefening van de 
taken van de Kustwacht. 
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Artikel 19 

De Procureur-Generaal kan inzake de uitvoering van opsporingstaken de Directeur 
rechtstreeks aanwijzingen geven. 

Hoofdstuk IV 
Rechtspositie personeel 

Artikel 20 

1. De algemene regelen omtrent de rechtspositie van landsdienaren zijn niet van 
toepassing op de medewerkers, tenzij bij deze wet anders is bepaald. 

Bij of krachtens staatsbesluit kunnen regels omtrent de rechtspositie van de 
medewerkers worden vastgesteld inzake: 
a. functieomschrijvingen en functievereisten; 
b. bezoldiging; 
c. werktijden; 
d. compensatie voor overwerk en diensten op zondagen en daarmee gelijkgestelde 

dagen; 
e. geneeskundige keuring; 
f. geneeskundige verzorging; 
g. rangen en klassen; 
h. indeling van het personeel over de afdelingen van de Kustwacht; 
i. uniformkleding, schoeisel, uitrusting en dienstwoning; 
j. ranglijst en beoordelingslijsten. 

Artikel 21 

1. De Raad stelt in een Commissie van Overleg Rechtspositionele Aangelegenheden 
Kustwachtpersoneel. 

2. De Commissie heeft tot taak de Directeur desgevraagd of uit eigen beweging van 
advies te dienen inzake rechtspositionele aangelegenheden van de medewerkers. 

3. De Raad stelt, op voorstel van de Directeur, de Commissie samen uit diverse 
geledingen van de kustwachtorganisatie. 

4. De Raad bepaalt, op voorstel van de Directeur, het maximaal aantal leden en de 
werkwijze van de Commissie. 

5. De Raad stelt, op voorstel van de Directeur, de inrichting en nadere regels met 
betrekking tot het overleg in rechtspositionele aangelegenheden van de Kustwacht 
vast. 

De Directeur neemt besluiten over rechtspositionele aangelegenheden van het 
kustwachtpersoneel na advies van de Commissie en het gestelde in artikel 17 lid 2 
onder b, c en d. 



Een medewerker die zich niet kan verenigen met een besluit zijn rechtspositie 
regarderende, niet betreffende zijn plaats op de ranglijst, kan deze situatie voorleggen 
aan de Commissie. 

De Raad stelt, indien de Commissie in het overleg geen overeenstemming bereikt, 
een arbitragecommissie samen die een bindende beslissing neemt. 

Deze arbitragecommissie bestaat uit twee vertegenwoordigers aangewezen door de 
Commissie en twee vertegenwoordigers aangewezen door de Raad. 

10. De arbitragecommissie staat onder voorzitterschap van een door beide partijen 
aangewezen persoon. 

Artikel 22 

De op het tijdstip van de instelling van de Kustwacht aan deze organisatie ter beschikking 
gestelde landsdienaren blijven gedurende de periode van hun terbeschikkingstellingen, 
welke een termijn van drie jaren niet te boven gaat, in dienst van het Ministerie dat hen ter 
beschikking heeft gesteld, tenzij zij op hun verzoek door de Kustwacht in de gelegenheid 
worden gesteld om bij haar in dienst te treden. 

Hoofdstuk IV 
Discipline 

Artikel 23 

1. De discipline onder de medewerkers van de kustwacht wordt in militaire trant 
gehandhaafd. 

De medewerkers zijn gehouden de uit hun ambt voortvloeiende plichten, krachtens 
deze wet of vastgestelde dienstvoorschriften nauwgezet en ijverig te vervullen. 

3. Een verhouding van meerdere tot mindere bestaat binnen de Kustwacht tussen: 
a. de Directeur en de overige medewerkers; 
b. een commandant van een kustwachtvaartuig of luchtvaartuig en de daartoe 

behorende bemanning; 
c. de medewerker, die met enig tijdelijk commando of met enige instructie of leiding 

is belast en de onder zijn bevelen of leiding geplaatste medewerkers; 
d. medewerkers van hogere en lagere rang; 
e. de medewerkers van gelijke rang, doch van hogere en lagere klasse; 
f. medewerkers van gelijke rang en klasse, doch van meerdere en mindere 

anciénniteit daarin. 

4. Voor de verhouding van meerdere tot mindere is de volgorde van de onder a tot en 
met f aangeduide onderdelen van het lid 3 beslissend. 

De medewerkers behoren bij het zich wenden tot een hogere instantie steeds de 
hiérarchische weg te volgen. 
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Artikel 24 

Ten aanzien van de medewerkers houdt de Directeur een ranglijst met nummering 
voor elke rang en klasse bij, waaruit hun ancienniteit blijkt. De medewerkers zijn 
bevoegd van deze lijst, voor zover betrekking hebbende op hun rang en klasse, kennis 
te nemen. 

Indien een medewerker zich niet met zijn plaats op de ranglijst kan verenigen en 
overleg met de Directeur niet tot wijziging daarvan leidt, kan de medewerker schriftelijk 
beroep instellen bij de minister, die bij een met redenen omklede beschikking beslist. 

3. Door de Directeur worden voorts lijsten gehouden, waarin met betrekking tot de 
medewerkers aantekening wordt gehouden van hun gedrag, geschiktheid, 
bekwaamheid en dienstijver, alsmede van de toegekende beloningen en van de 
opgelegde tuchtstraffen, onder vermelding van de redenen, welke daartoe hebben 
geleid. 

De aantekening van een opgelegde tuchtstraf kan, in bij staatsbesluit te bepalen 
gevallen, worden doorgehaald. 

Hoofdstuk V 
Tuchtstraffen 

Artikel 25 

Aan een medewerker, die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich 
overigens aan plichtsverzuim schuldig maakt, kan een der volgende tuchtstraffen 
worden opgelegd: 
a. schriftelijke betuiging van ontevredenheid, 
b. berisping; 
c. strafdienst, bestaande in het verrichten van extradienst op ten hoogste vijftien 

werkdagen, gedurende twee achtereenvolgende uren per dag; 
d. intrekking van ten hoogste vier, bij voorkeur niet in opeenvolgende weken vallende, 

vrije dagen; 
e. boete, tot een bedrag van ten hoogste gelijk aan de bezoldiging over tien dagen, 

ten voordele van de kas van de Kustwacht; 
f. onthouding van bevordering en van periodieke verhoging voor een tijdvak van ten 

hoogste een maand met inhouding van bezoldiging; 
g. vermindering van ancienniteit met ontneming van ten hoogste twee periodieke 

verhogingen; 
h. schorsing voor een tijdvak van ten hoogste een mand inhouding van bezoldiging; 
i. degradatie, bestaande in verlaging in rang of klasse; 
j. ontslag. 

Strafdienst kan uitsluitend worden opgelegd aan medewerkers beneden de rang van 
onderofficier. 
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Artikel 26 

1. indien het redelijk vermoeden bestaat, dat een medewerker zich aan een ernstig 
strafbaar feit of ernstig plichtsverzuim heeft schuldig gemaakt, kan hij in afwachting 
van hetgeen te zijnen aanzien door het tot schorsing of tot oplegging van straffen 
bevoegde gezag zal worden beslist, door de Directeur of door zijn commandant buiten 
functie worden gesteld. indien laatstbedoelde commandant tot deze maatregel 
overgaat, geeft hij hiervan onverwijld kennis aan de Directeur. 

2. Over het tijdvak, waarin een medewerker buiten functie is gesteld, wordt hem geen 
salaris uitbetaald. Indien noch ontslag noch schorsing volgt, wordt het salaris over 
voormeld tijdvak alsnog uitbetaald. 

3. Het tijdvak, waarin een medewerker buiten functie is gesteld, eindigt: 
a zodra de Minister of de Directeur daartoe besluit; 
b. zodra ter zake van de feiten, welke tot de maatregel aanleiding hebben gegeven, 

schorsing of straf is opgelegd; 
c. na verloop van een week, behoudens de mogelijkheid van verlenging met een 

week door de Minister. 

Artikel 27 

1. Bij het opleggen van de tuchtstraf als bedoeld in artikel 25 onder f kan worden 
bepaald, dat de medewerker na afloop van de straftijd de bezoldiging zal genieten, die 
hij zonder deze tuchtstraf zou hebben genoten. 

2. Bij het opleggen van de tuchtstraf als bedoeld in artikel 25 onder g kan worden 
bepaald, dat de medewerker na verloop van een daarbij vast te stellen termijn, voor 
wat betroft zijn salaris en anciénniteit, in de positie zal komen te verkeren, waarin hij 
zonder deze straf zou hebben verkeerd. 

3. Het bepaalde in artikel 25 onder h laat de mogelijkheid van schorsing bij wijze van 
voorlopige maatregel, hangende een strafrechtelijk of tuchtrechtelijk onderzoek, 
onverlet. 

Bij het opleggen van de tuchtstraf als bedoeld in artikel 25 onder i kan worden 
bepaald, dat de medewerker na verloop van een daarbij vast te stellen termijn in ten 
hoogste de vroeger door hem beklede rang of klasse zal worden bevorderd. 

Artikel 28 

1. Boete kan tezamen en gelijktijdig met strafdienst dan wel met intrekking van vrije 
dagen worden opgelegd. 

2. Ingeval van toepassing van artikel 31 lid 4 kan, naast de tuchtstraf waarop de proeftijd 
betrekking heeft, tevens een andere tuchtstraf worden opgelegd, voor zover de 
strafoplegger daartoe ingevolge artikel 29 bevoegd is. 
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3 	Voor het overige kan ter zake van hetzelfde feit niet meer dan één tuchtstraf worden 
opgeleoci. 

Artikel 29 

1. 	Bevoegd tot betuiging van ontevredenheid, berisping en oplegging van strafdienst zijn 
de Minister, de Directeur en een commandant. 

Bevoegd tot oplegging van boete zijn de Minister en de Directeur. 

3. De overige tuchtstraffen worden opgelegd door het tot schorsing en ontslag bevoegde 
gezag. 

Artikel 30 

1. Een tuchtstraf wordt niet opgelegd, dan nadat de medewerker in de gelegenheid is 
gesteld zich ter zake mondeling en, zo nodig, schriftelijk te verantwoorden. 

2. Indien ter zake van een door een medewerker van de Kustwacht begaan 
plichtsverzuim tevens een strafrechtelijk onderzoek gaande is, wordt geen tuchtstraf 
opgelegd, dan nadat de Procureur-Generaal in de gelegenheid is gesteld zijn 
gevoelen daaromtrent te doen kennen. 

3. Bij het bepalen van de soort en de maat van een tuchtstraf wordt rekening gehouden 
met: 
a. de ernst van het plichtsverzuim, waaraan de medewerker zich schuldig heeft 

gemaakt; 
b. de gevolgen van het plichtsverzuim; 
c. de omstandigheden, waaronder het tuchtrechtelijk te straffen feit is begaan; 
d. het algemene gedrag en de dienstijver van de medewerker alsmede diens 

persoonlijke en huiselijke omstandigheden. 

4. Een besluit tot oplegging van een tuchtstraf wordt onder opgave van redenen aan de 
betrokkene in persoon medegedeeld. Tevens wordt aan de gestrafte een afschrift van 
het met redenen omkleed besluit tot strafoplegging uitgereikt. 

Artikel 31 

1. Een tuchtstraf wordt, voor zover bij de oplegging daarvan niet anders is bepaald, 
onmiddellijk ten uitvoer gelegd, niettegenstaande de mogelijkheden van beroep en 
nietigverklaring door de bevoegde rechter. 

2. Tenuitvoerlegging van de tuchtstraf van boete geschiedt door middel van inhouding op 
het salaris. Telkens kan niet meer dan een tiende deel van het salaris voor het verhaal 
van een boete worden ingehouden. 

Indien aan een medewerker de tuchtstraf van schorsing wordt opgelegd, wordt bij de 
tenuitvoerlegging daarvan de tijd, gedurende welke hij in verband met dezelfde zaak 
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buiten functie is gesteld of anders dan bij wijze van tuchtstraf geschorst is geweest, in 
mindering gebracht.  

4. Bij het opleggen van een tuchtstraf, met uitzondering van ontevredenheid en van 
berisping, kan worden bepaald dat zij niet ten uítvoer zal worden gelegd, indien de 
gestrafte gedurende een proeftijd van ten hoogste twee jaar de hem gestelde 
voorwaarden, welke evenwel zijn godsdienstige en staatkundige vrijheid niet mogen 
beperken, nakomt. Als algemene voorwaarde geldt steeds, dat de gestrafte zich niet 
aan enig plichtsverzuim van dezelfde aard, als dat waarvoor de tuchtstraf is opgelegd, 
noch aan ernstig plichtsverzuim van andere aard, zal schuldig maken. 

Hoofdstuk VI 
Rechtsmiddelen 

Artikel 32 

1. Binnen zeven dagen na de dag, waarop de tuchtstraf ter kennis van de gestrafte is 
gebracht, dan wel hij geacht kan worden daarvan kennis te hebben genomen, kan hij 
schriftelijk beroep instellen bij een hiérarchisch hoger orgaan dan het orgaan dat het 
besluit heeft genomen. 

2. Op het beroep wordt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen drie maanden, bij en met 
redenen omklede beschikking beslist, waarbij de opgelegde tuchtstraf ook kan worden 
verzwaard. Een afschrift van deze beslissing wordt onverwijid aan de betrokkene 
uitgereikt 

Artikel 33 

1. Do rechtsmacht van de burgerlijke rechter in amblenwenzaken strekt zich mede tot 
zaken betreffende medewerkers van de Kustwacht. 

Het geding wordt gevoerd op de wijze als omschreven in de artikelen 714 onder d tot 
en met g van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (G.B. 1935 no, 80, zoals 
laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no. 100). 

3. 	Vatbaar voor nietigverklaring zijn besluiten tot oplegging van een tuchtstraf als 
bedoeld in artikel 25 lid 1 onder e tot en met j. 

Vorderingen tot nietigverklaring van een besluit tot oplegging van een tuchtstraf als 
bedoeld in artikel 25 lid 1 onder e tot en met j, zijn niet ontvankelijk: 
a. indien zij zijn ingesteld meer dan één maand, nadat het besluit ter kennis van de 

gestrafte is gebracht, dan wel hij geacht kan worden daarvan kennis te hebben 
genomen; 

b. indien overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 beroep is ingesteld, zolang 
daarop nog niet is beslist; 

c. indien zij zijn ingesteld meer dan één maand, nadat de beslissing op het onder b 
bedoelde beroep ter kennis van de gestrafte is gebracht, dan wel hij geacht kan 
worden daarvan kennis te hebben genomen. 
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Artikel 34 

indien bij een beslissing ingevolge een der bepalingen van de artikelen 32 en 33 een 
minder zware tuchtstraf wordt opgelegd, dan wel geheel van bestraffing wordt afgezien, 
bepaalt het gezag, dat die beslissing neemt, voor zover nodig, de wijze waarop de 
betrokken medewerker schadeloos zal worden gesteld. 

Hoofdstuk V 
Strafbepalingen 

Artikel 35 

Degene die als gezagvoerder op een vaartuig of luthtvaartuig enig teken of middel 
aanbrengt, doet aanbrengen of voert, wetende dal hij daardoor aan zijn vaartuig of 
luchtvaartuig de schijn geeft van een kustwachtschip of kustwachtluchtvaartuig, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de zesde 
categorie. 

Artikel 36 

Het niet voldoen aan vorderingen gedaan krachtens artikel 4 lid 1 of aan een verplichting 
omschreven in artikel 5 lid 2 wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar of 
geldboete van ten hoogste de vijfde categorie. 

Artikel 37 

1. De krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten worden gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste twee jaren of geldboete van ten hoogste de vijfde categorie. 

2. De in artikel 35, 36 en 37 lid 1 bedoelde strafbare feiten zijn misdrijven. 

Hoofdstuk VI 
Slotbepalingen 

Artikel 38 

Onverminderd de bepalingen van deze wet, waarin staatsbesluiten zijn voorgeschreven, 
kunnen ter uitvoering van de in deze wet geregelde onderwerpen nadere regels bij of 
krachtens staatsbesluit worden vastgesteld. 

Artikel 39 

1. 	Artikel 15 lid 1 van de Wet van 14 april 1978, houdende uitbreiding van de territoriale 
zee van de Republiek Suriname en de instelling van de daaraan grenzende 
economische zóne (S.B. 1978 no. 26) wordt vervangen door: 
Met het opsporen van de bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten zijn, 
behalve de bij artikel 134 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen 
personen, tevens belast medewerkers van de Kustwacht en/of andere personen, 
daartoe door de Minister van Justitie en Politie aangewezen. 
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2. Artikel 36 onder 1 van het Zeevisserijdecreet 1980 (S.B. 1980 no. 141) wordt 
vervangen door: medewerkers van de Kustwacht daartoe door de Minister van Justitie 
en Politie aangewezen. 

Artikel 8 eerste zin van de Visstandbeschermingswet 1961 (G.B. 1961 no. 44, zoals 
laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1981 no. 66) wordt vervangen door: 
Met het opsporen van feiten, strafbaar gesteld bij of krachtens deze wet, zijn, behalve 
de bij artikel 134 van het Wetboek van Strafvordering genoemde ambtenaren, belast 
de onder de Minister ressorterende visserijambtenaren, daartoe door de Minister van 
Justitie en Politie aangewezen medewerkers van de Kustwacht, alsmede de daartoe 
door of namens de Minister aangestelde natuurlijke personen. 

Artikel 40 

Een ieder die is betrokken bij de uitvoering van deze wet en daarbij de beschikking krijgt 
over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet 
vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter 
zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van 
die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht 
of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. 

Artikel 41 

Alle gelden, goederen en rechten die de Staat Suriname heeft gereserveerd, aangeschaft 
dan wel bestemd ten behoeve van de kustwachtactiviteiten gaan op de dag van 
inwerkingtreding van deze wet, met inachtneming van toepasselijke procedures, over op de 
Kustwacht. 

Artikel 42 

Bij de inwerkingtreding van deze wet wordt het Besluit instelling Kustwachtautoriteit 
(S.B. 2013 no. 167) ingetrokken. 

Artikel 43 

1. Deze wet wordt aangehaald als: Wet instelling Kustwacht. 
2. Zij wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 
3. Zij treedt in werking op een door de President nader te bepalen tijdstip. 
4. De Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van deze wet. 

Gegeven te Paramaribo, de 

DESIRÉ D.BOUTERSE 
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WET van 	  
houdende regels inzake de 
instelling van de Kustwacht 
(Wet instelling Kustwacht) 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

ALGEMEEN DEEL 

De territoriale wateren en de daaraan grenzende Economische Zene zijn het werkgebied 
van diverse ministeries en hun respectieve werkarmen: 
• het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (Visserijdienst: doelmatig beheer van 

de nationale visserijvermogens); 
• het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (exploratie en exploitatie van marine 

hulpbronnen); 
• het Ministerie van Justitie en Politie (Korps Politie Suriname, Afdeling Maritieme Politie: 

bestrijding van piraterij, berovingen, drugshandel); 
• het Ministerie van Financien (douane: tegengaan smokkelhandel); 
• het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (Maritieme Autoriteit Suriname: 

toezicht op de scheepvaart) en 
• het Ministerie van Defensie (Marine: grensbewaking en bescherming soevereiniteit). 

Bovengenoemde instanties hebben tot nu toe veelal afzonderlijk opgetreden. 

In de afgelopen jaren is men tot het inzicht gekomen dat voor de opsporings- en 
toezichthoudende taken in het maritieme gebied een Kustwachtorganisatie moet worden 
opgezet, waarin ondermeer bovengenoemde ministeries c.q. organisaties deelnemen en 
waardoor deze taken en verantwoordelijkheden in een gecoerdineerd verband kunnen 
worden uitgevoerd. 
Hierdoor wordt een hogere graad van efficientie bereikt. 
Een Kustwacht is in het algemeen een civiele organisatie, die in tegenstelling tot een 
marine- als defensieorganisatie geen gevechtstaken heeft. Voor Suriname is voor een 
dergelijke Kustwacht gekozen. 

Onderhavige wet vormt de basis voor het geheel van regelgeving dat betrekking heeft op 
de instelling, de bevoegdheden, de organisatie en het functioneren van de Kustwacht. 
in de wet zijn die zaken opgenomen, waarvan vereist is dat die op het niveau van een wet 
in formele zin moeten worden geregeld. 
Andere onderwerpen, waarvoor zulks niet vereist is, kunnen bij lagere regeling 
(staatsbesluit of beschikking) worden uffgewerkt. Dit zal onder andere het geval zijn met 
onderwerpen, waarvan het wenselijk is dat deze, wanneer zulks noodzakelijk blijkt, relatief 
snel moeten worden gewijzigd. 
Deze wet maakt deel uit van regelgeving, die minimaal benodigd is om met de Kustwacht 
van start te kunnen gaan. Behalve de wet moeten er ook twee staatsbesluiten tot stand 
komen. Eén betreft de wijziging van het Besluit Taakomschrijving Departementen 1991, 
waardoor ondermeer in de taakomschrijving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken de 
zorg voor de Kustwacht wordt opgenomen. Het tweede staatsbesluit betreft het Besluit 
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Geweldsinstructie Kustwacht. Het ligt in de bedoeling dat de wet en het Besluit 
Geweldsinstructie Kustwacht op hetzelfde tijdstip in werking treden. 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

Artikel 2  
De Kustwacht voor Suriname is een bij wet ingestelde, zelfstandige organisatie die de 
taken zal uitoefenen welke, zoals eerder aangegeven, tot dusver door voomoemde 
ministeries en instanties in het zeegebied werden vervuld. 
De Kustwacht is een organisatie, die gezien de aan haar toebedeelde taken in 
voorkomende gevallen snel en slagvaardig moet kunnen optreden. Dit maakt het 
noodzakelijk dat deze organisatie over een structuur c.q. rechtsvorm beschikt die haar 
daartoe in staat stelt. 
Er is daarom voor gekozen om de Kustwacht de rechtsvorm van rechtspersoon 'sui generis' 
te doen hebben. De Kustwacht ressorteert alszodanig onder de Minister van Binnenlandse 
Zaken. 

Artikel 3 
Dit artikel geeft het fysieke operatiegebied van de Kustwacht aan. 

Artikelen 4 tim 11  
Voor de uitoefening van haar taken te water is de Kustwacht met diverse bevoegdheden 
toebedeeld betreffende het doen stoppen, doorzoeken en opbrengen van schepen en hun 
bemanningen. Ook verplicht de wet personen die onderwerp zijn van onderzoek om als 
zulks wordt gevorderd hun medewerking daaraan te verlenen. 

Artikel 12  
De Kustwacht zal voornamelijk gefinancierd worden met gelden die daarvoor via de 
begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ter beschikking gesteld worden. 
Voorts biedt de wet de mogelijkheid om onder andere door de rechter opgelegde 
geldboetes, de verkoopopbrengsten van verbeurdverklaarde voorwerpen en de 
zogenaamde transactieboetes niet in de algemene staatskas te storten, doch op een 
speciale rekening ten behoeve van de Kustwacht (zie leden 1 onder b, c en e en 2). 
Deze voorzieningen hebben betrekking op opsporingsacties die door de Kustwacht zijn 
uitgevoerd. 
Ook donaties door derden (zie lid 1 onder f) zullen op de speciale rekening worden gestort. 
De onderhavige gelden zullen primair worden aangewend voor investeringen in de 
Kustwacht. 
Het beheer van de gelden op de speciale rekening zal geschieden volgens door de Minister 
van Financien en de Minister van Binnenlandse Zaken vastgestelde richtlijnen (zie lid 3). 

Artikel 13 
Teneinde te geraken tot de formulering van een integraal beleid met betrekking tot de 
Kustwacht, waarin de verschillende ministeries en instanties hun bijdrage dienen te leveren, 
voorziet de wet in een Raad die in nauwe samenwerking met de Directeur het beleidsplan, 
het operationeel jaarplan en de begroting voor de Kustwacht voorbereidt (zie lid 3). 
Behalve de hierboven genoemde ministeries heeft vanwege het overkoepelende aspect 
van de Kustwacht ook het Kabinet van de President twee vertegenwoordigers in de Raad. 
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Deze Raad is tevens belast met het toezicht op het door de Directeur gevoerde bestuur en 
beheer. 

Artikel 15 
Het beleidsplan, het operationeel jaarplan en de begroting worden door de Raad van 
Ministers vastgesteld (zie lid 2). Het jaarverslag en de financiéle verantwoording behoeven 
de goedkeuring van de Raad van Ministers (zie lid 3). 

Artikel 16 
De dagelijkse leiding van de Kustwacht berust bij de Directeur, die de organisatie in en 
buiten rechte vertegenwoordigt. Om redenen van efficiéntie wordt de Directeur bijgestaan 
door één of meerdere onderdirecteuren. Deze bepaling voorziet ook in de waarneming in 
geval van ontstentenis van de Directeur. 

Artikel 17  
De toezichthoudende taak van de Raad wordt hier nader uitgewerkt. Zo heeft de Directeur 
een overleg- en informatieplicht naar de Raad toe (zie lid 1). Voorts heeft de Directeur 
toestemming van de Raad nodig voor het verrichten van bepaalde handelingen (zie lid 2). 

Artikel 18 
Diverse instanties zullen hun medewerking moeten verlenen opdat de Kustwacht in staat 
gesteld wordt haar werkzaamheden uit te oefenen. 
Ten aanzien van het bepaalde in lid 1 gaat het om onder andere vaartuigen en vliegtuigen 
die in gebruik zijn bij in de Kustwacht participerende organisaties en de bemanning 
daarvan. 
Lid 2 betreft de procedure om daarvoor geselecteerd en opgeleid personeel te benoemen 
tot buitengewoon agent van politie. 
De Directeur zal aan de Minister van Justitie en Politie vragen om bepaalde door hem 
daartoe voorgedragen medewerkers van de Kustwacht tot buitengewoon agent van politie 
te benoemen. 
Betreffende personen zullen eerst een theoretische en praktische training hebben 
ondergaan om als zodanig te kunnen functioneren. 
De Minister van Justitie en Politie wordt dan geacht met inachtneming van de geldende 
procedures en voorschriften betrokkenen te benoemen. 

Artikel 19 
De Directeur oefent zijn werkzaamheden uit binnen het kader van richtlijnen en 
aanwijzingen, die door de Procureur-Generaal worden gegeven. Eén en ander vindt zijn 
grondslag in de grondwettelijke bevoegdheden van de Procureur-Generaal (zie artt.145 en 
146 van de Gronciwet). 

Artikel 20 
De Personeelswet, die de rechtspositie van landsdienaren (ambtenaren en 
arbeidscontracten) in dienst van de overheid regelt, is in beginsel niet op de medewerkers 
van de Kustwacht (zie lid 1) van toepassing. De rechtspositie van de medewerkers zal 
middels individuele arbeidscontacten worden geregeld. Slechts voor wat de 
rechtsbescherming van de medewerkers betreft is wel aansluiting gezocht bij de voor 
landsdienaren geldende bepalingen (art.32 leden 1 en 2). 
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Artikel 21  
Met de instelling van de Commissie wordt beoogd ernstige arbeidsconflicten, die het 
functioneren van de Kustwachtorganisatie negatief kunnen be•invloeden, te voorkomen. 

Artikel 22  
In de wet zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot het personeel dat bij de instelling 
van de Kustwacht door andere overheidsdiensten (bijvoorbeeld de Marine van het 
Nationaal Leger) ter beschikking is gesteld. 

Artikel 23 t/m 24  
Lid 1 van artikel 23 schrijft voor dat de discipline onder de medewerkers van de Kustwacht 
in militaire trant wordt gehandhaafd. Dit omdat de aan de Kustwacht toebedeelde taken 
vereisen dat binnen deze civiele organisatie van een hoge mate van discipline sprake moet 
zijn. 
Er is gegeven het civiele karakter van de Kustwacht voor gekozen om bij regeling van deze 
materie niet naar andere wettelijke regelingen (militaire straf- en tuchtwetgeving) te 
verwijzen, omdat die voor andersoortige organisaties zijn geschreven. 
Ter verdere uitwerking van het begrip "militaire trant" zijn de artikelen 23 t/m 34 
opgenomen. Handhaving van de discipline in militaire trant brengt met zich mee dat de wet 
onder meer de hiérarchie binnen de organisatie aangeeft. 

ln artikel 24 lid 2 gaat het om individuele gevallen. De in artikel 21 leden 8 t/m 10 bedoelde 
arbitragecommissie komt in beeld als het gaat om geschillen, waarbij meerdere 
medewerkers (eventueel bepaalde categorieén zoals machinisten, bootsmannen etc.) 
betrokken zijn. 

De wet voorziet er in dat in bij staatsbesluit bepaalde gevallen de aantekening van een 
tuchtstraf kan worden doorgehaald (artikel 24 lid 4). Onder meer kan hierbij gedacht 
worden aan gevallen, waarbij het gedrag van de gestrafte over een bepaalde periode na 
het ondergaan van de straf zo voorbeeldig is dat het redelijk en billijk wordt geoordeeld dat 
de aantekening niet meer wordt meegenomen bij toekomstige beoordeling van betrokkene. 

Artikel 25 t/m 31  
De wet geeft aan welke tuchtstraffen van toepassing kunnen zijn op medewerkers van de 
Kustwacht en welke functionarissen tuchtstraffen kunnen opleggen. Voorts worden de 
procedures aangegeven welke in acht genomen moeten worden. 

Artikel 32 t/m 34  
Deze bepalingen bieden de medewerkers van de Kustwacht rechtsbescherming in geval 
van opgelegde tuchtstraffen. 
Bepaalde tuchtstraffen (zie artikel 33 lid 3) zijn vatbaar voor nietigverklaring, zulks daar het 
in deze gaat om tuchtstraffen die directe financiéle consequenties hebben voor de 
gestrafte. 

Artikel 37  
De strafbepalingen worden vanwege de ernst gekwalificeerd als misdrijven. 
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bepaalde in de wet geregelde onderwerpen bij lagere regehng uit te werken. 

Artikel 39  
Een drietal wettelijke regelingen wordt zodanig aangepast dat personeel van de Kustwacht 
voor wat die wetten betreft, na training en benoeming conform de geldende procedures, als 
opsporingsambtenaren terzake kunnen optreden. 

Artikel 41  
De gelden, goederen en rechten die de overheid in de fase voor de instelling van de 
Kustwacht voor die organisatie heeft gereserveerd, verworven c.q. bestemd gaan op de 
dag van instelling over op de Kustwacht. 

Artikel 42  
Deze bepaling is in deze wet opgenomen om er geen onduidelijkheid over te laten bestaan 
dat bij inwerkingtreding van deze wet het Besluit instelling Kustwachtautoriteit (S.B. 2013 
no. 167) niet meer van kracht is. 

Artikel 43 lid 3 
De Wet Instelling Kustwacht zal op een door de President van de Republiek Suriname vast 
te stellen tijdstip in werking treden. Hiervoor is gekozen, zodat de Wet en noodzakelijke 
uítvoeringsbesluiten op hetzelfde tijdstip in werking kunnen treden. 

Paramaribo, 	 ........2016 
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Artikel 38 
De wet bevat voorts een algemene delegatiebepaling, die het mogelijk moet maken om 
bepaalde in de wet geregelde onderwerpen bij lagere regeling uit te werken. 

Artikel 39  
Een drietal wettelijke regelingen wordt zodanig aangepast dat personeel van de Kustwacht 
voor wat die wetten betreft, na training en benoeming conform de geldende procedures, als 
opsporingsambtenaren terzake kunnen optreden. 

Artikel 41  
De gelden, goederen en rechten die de overheid in de fase voor de instelling van de 
Kustwacht voor die organisatie heeft gereserveerd, verworven c.q. bestemd gaan op de 
dag van instelling over op de Kustwacht. 

Artikel 42  
Deze bepaling is in deze wet opgenomen om er geen onduidelijkheid over te laten bestaan 
dat bij inwerkingtreding van deze wet het Besluit instelling Kustwachtautoriteit (S.B. 2013 
no. 167) niet meer van kracht is. 

Artikel 43 lid 3  
De Wet Instelling Kustwacht zal op een door de President van de Republiek Suriname vast 
te stellen tijdstip in werking treden. Hiervoor is gekozen, zodat de Wet en noodzakelijke 
uitvoeringsbesluiten op hetzelfde tijdstip in werking kunnen treden. 

Paramaribo, ...................... .2016 

DESIRÉ D.BOUTERSE 
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