
PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME 

Telefoon: (597) 420102 	 e-mail: secretanaat@presidentav.sr  

Aan: 

De Voorzitter van 
De Nationale Assemblee, 
Mw. Drs. Jennifer Simons 

ons kenmerk: secpres/0235/17 
Paramaribo, 20 februari 2017 

Onderwerp: 
aanbieding Ontwerpwet houdende 

- regels met betrekking de heffing van 
een 	en voertuigenbelasting 
(Wet Rij- en Voertuigenbelasting) 

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 Rrubliek Suriname, 

—4> 

D.D I6outerse 

cc 	Vice - President 
Minister Financién 
De Secretaris van de Staatsraad 

DE NAT ONALE ASSFMELL 

Ingek 
Agenda no. 7t- 
Verwezen 
Naar 



WET van 	  
houdende regels met betreldzing tot 
de heffing van een rij - en voertuigen- 
belasting (Wet Rij - en Voertuigenbelasting) 

ONTWERP 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBL1EK SURINAME. 

In overweaina genomen hebbende, dat het wenselijk is wederom een rij- en 
voertuigenbelasting in te voeren; 

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

Algemene bepalingen 

Artikel 1 

1n deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
a. min ister: 	minister van Financin: 
b. directeur: 	 directeur der Bel asti ngen; 
c. inspecteur: 	inspecteur der 1nvoerrechten en Accijnzen; 
d. ontvanger: 	ontvanger der 1nvoerrechten en Accijnzen; 
e. Raad van Beroep: 	Raad van Beroep als bedoeld in artikel 56 van de Wet Tarief 

van Invoerrechten 1996 (S.B. 1995 no. 1 1 1, zoals laatstelijk 
gewijzigd bij S.B. 2004 no. 79); 

f. belasting: 	 rij- en voertuigenbelasting; 
o wem 	 alle voor het openbaar verkeer openstaande rijbanen, 

rijwielpaden, voetpaden, pleinen en bruggen; de tot de wegen 
behorende paden, bermen or zijkanten maken deel uit van de 
weg als bedoeld in het Rijbesluit 1957 (G.B. 1957 no. 103, 
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2013 no. 122); 

h. rij- en voertuigen: 	personenauto's, bussen, vrachtwagens, motor- en bromfietsen, 
tractoren en aanhangwagens als bedoeld in de Rijwet 1971 
(G.B. 1971 no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2007 no. 
92) en het Rijbesluit 1957 (G.B. 1957 no. 103, zoals laatstelijk 
gewijzigd bij S.B. 2013 no. 122); 

i. aanhangwagen: 	voertuig, daaronder ook begrepen een oplegger, dat kennelijk 
is bestemd om te worden voortbewogen door een rij- en 
voertuig als bedoeld in het Rijbesluit 1957 (G.B. 1957 no. 103, 
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2013 no. 122); 

j. laadvermogen: 	het maximum gewieht aan lading die door een rij- en voertuig 
mag wordeft vervoercl: 



Belastbaar íit  

Artikel2 

Onder de naam rij- en voertuigenbelasting wordt een belasting eeheven op rij- en voertuigen 
die zich op de weg bevinclen. 

Verschuldigdheid 

Artikel 3 

1. De belasting is verschuldigd door deuene op wiens naam het nummerbewijs zoals bedoeld 
in artikel 7 van de Rijwet 1971 (G.B. 1971 no. 65, zoals laatstelijk aewijzigd bij S.B. 2007 
no. 92) van het rij- en voertuig staat. 

2. 1n afivijkina van lid 1 van dit artikel, is de belasting versehuldigd door de houder die het 
rij- en voertuig op arond van een overeenkomst van huurkoop onder zich heeft. 

Tarief 

Artikel 4 

1. De belasting bedraagt voor een kalenderjaar: 
a. 1:001' een rij- en voertuig op meer dan twee wielen, ingerieht voor personenvervoer en 

wel voor het vervoer van niet meer dan tien personen, de bestuurder daaronder 
bearepen: 

indien het Ci2CII gewicht niet meer bcclmagt dan 800 kg (serie 
P1): 
	

SRD 265,- 

indien het eigen gewicht tenminste 800 kg doch niet meer dan 
1.200 kg (serie P2) bedraagt: 	 SRD 385,- 

indien het eigen gewicht tenminste 1.200 kg doch niet meer dan 
1.600 kg (serie P3) bedraagt: 

	
SRD 555,- 

indien het eigen gewicht tenminste 1.600 kg doch niet meer dan 
2.000 kg (serie P4) bedraagt: 

	
SRD 885,- 

indien het eigen gewicht 2.000 kg (serie P5) en meer bedraagt: 
	

SRD 1.200,- 

b. voor een rij- en vocrutig op meer dan twee wielen, ingerieht voor personenvervoer en 
wel voor het vervoer van meer dan tien personen, de bestuurder daaronder begrepen: 

inclien het ttantal zitplaatsen meer dan tien doch niet meer dan 



twintig (serie B1) bedraagt: 	 SRD 730,- 

indien het aantal zitplaatsen tenminste twintig doch niet meer dan 
dertig (serie B2) bedraagt: 	 SRD 875,- 

indien het aantal zitplaatsen dertig en meer (serie B3) bedraagt: 	SRD 1.020,- 

c. voor een rij- en voertuig ingericht voor goederenvervoer: 

indien het laadvermogen niet meer bedraagt dan 1.000 kg (serie 
V1): 	 SRD 465,- 

indien het laadvermogen tenminste 1.000 kg doch niet meer dan 
2.000 kg (serie V2) bedraagt: 	 SRD 560,- 

indien het laadvermogen tenminste 2.000 kg doch niet meer dan 
3.000 kg (serie V3) bedraagt: 	 SRD 705,- 

indien het laadvermogen tenminste 3.000 kg doch niet meer dan 
4.000 kg (serie V4) bedraagt: 	 SRD 1.310,- 

indien het laadvermogen tenminste 4.000 kg doch niet meer dan 
5.000 kg (serie V5) bedraagt: 	 SRD 1.655,- 

indien het laadvermogen tetuninste 5.000 kg doch niet meer dan 
6.000 kg (serie V6) bedraagt: 	 SRD 1.910,- 

indien het laadvermogen tenminste 6.000 kg doch niet meer dan 
7.000 kg (serie V7) bedraagt: 	 SRD 2.160,- 

indien het laadvermogen tenminste 7.000 kg doch niet meer dan 
8.000 kg (serie V8) bedraagt: 	 SRD 2.390,- 

indien het laadvermogen tenminste 8.000 kg doch niet meer dan 
9.000 kg (serie V9) bedraagt: 	 SRD 2.410,- 

indien het laadvermogen tenminste 9.000 kg doch niet meer dan 
10.000 kg (serie V10) bedraagt: 	 SRD 2.640,- 

indien het laadvermogen tenminste 10.000 kg doch niet meer dan 
11.000 kg (serie V1I) bedraagt: 	 SRD 2.890,- 

indien het laadvermogen tenminste 11.000 kg doch niet meer dan 
12.000 kg (serie V12) bedraagt: 	 SRD 3.140,- 
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indien het laadvermogen tenminste 12. 
13.000 kg (serie V13) bedraagt: 

indien het laacIvermogen tenminsw 13. 
14.000 kg (serie V14) bedraagt: 

indien het laadvermos!en temninste 14. 
15.000 kg (serie V15) bedraagt: 

indien het laadvermogen tenminste 15. 
16.000 kg (serie V16) bedraagt: 

000 kg doch niet meer dan 

000 kg cloch niet meer dan 

000 kg doch niet meer dan 

000 kg doch niet meer dan 

SRD 3.390.- 

SRD 3.640.- 

SRD 3.890- 

SRD 4.140,- 

indien het 1aadvermogen 16.000 kg en meer (serie V17) beclraagt: SRD 4,390,- 

d. voor een rij- en voertuig op meer dan twee wielen, ingericht als 
tractor (serie T): 
	

SRD 425.- 

e. voor een rij- en voertuig op twee of drie wielen waarvan: 

de cilinderinhoud niet meer dan 50 cc (serie BF) bedraagt: 
	

SRD 30.- 

de cilinderinhoud 50 cc bedraagt en meer (serie MF) bedraagt: 	SRD 215- 

f. voor rij- en voertubien op twee of drie wielen uitgerust met een elektromotor, die zijn 
geconstrueerd: 

voor een maximumsnetheid van niet meer dan 40 km per uur 
(serie BFe): 
	

SRD 20.- 

voor een snelheid van 40 km per uttr en mee serie MEe): 
	

SRD 100.- 

g.  voor aanhangwagens met een lengte: 

tot 3 m: 

vanaf 3 m tot 7 m: 

vanaf 7 m tot 13 111: 

vanaf 13 m tot 21 m: 

vanaf 21 ni en meer: 

SRD 220.-

SRD 510,-

SRD 700.-

SRD 890.-

SRD 
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2. De in fid l van dit artikel aenoemde tarieven kunnen bij staatsbesluit verminderd worden. 

3. Voor alle boveratenoemde rij- or voertuigen, wordt een bedrag, welke bij besehikking 
wordt vastgesteld, betaald bij de ontvanner, waarvoor een nummerplaat wordt verstrekt 
volgens voorschrift door or vanwege de procureufrueneraal krachtens artikel 7 van de 
Rijkvet (G.B. 197L no. 65, zoals laatstelijk gewijzigcl bij S.B. 2007 no. 92) gegeven. 

Betaling 

Artikel 5 

1. De belastina dient door de belastingpfichtige of diens bevoegde vertegenwoordiger 
terstond althans, voordat het rij- en voertuig op de weg wordt beneven, betaald te worden 
bij de ontvartger. 

Na het betalen van de belasting krijgt de belastinaplichtige of diens bevoegde 
vertegenwoordiner van de ontvanoer een belastinakenteken dat op een zodanige wijze op 
het rij- en voertuig wordt aangebracht dat het voor een ieder zichtbaar is. 

3. De minister kan nadere voorwaarden vaststellen met betrekking tol de hellbuz en inning 
van de belastina, de vorm en inhoucl van het belastingkenteken en de plaats waar het 
belastingkenteken op het rij- en voertuig aangebracht dient te worden. 

Vrijstelting 

Artikel 6 

VolP,ens door de minister vast te stellen bepalingen, onder daarbij door hem te stellen 
voorwaarden en beperkinoen, wordt aehele of nedeeltelijke vrijstelling van belastinn verleend 
voor: 
a. Rij- en voertuigen die bestemd zijn ont zieken en/of gewonden te vervoeren; 
b. Rij- en voertuigen, welke naar hun aard bestemd zijn om door personen met 

lichaamsgebreken te worden bereden; 

e. Rij- en voertuigen van het personeel van ambassades en internationale organisaties, 
díplomatieke, consuIthre en andere vertegenwoordigers van vreernde moaendheden en 
internationale ornanisaties die een vreemde nationaliteit hebben; 

d. Rij- en voertuigen van de Staat: 
e. Rij- en voertuigen welke uit het buitenland zijn aangevoerd, indien en zolang daarmede op 

de weg wordt nereden van de plaats van lossing reehtstreeks naar de eerste plaats van 
stalling hier te lande; 

f. Rij- en voertuigen welke deel uitmaken van de hanclekvoorraad van een handelaar in rij-
en voertuigen, indien daarmee proefritten worden aentaakt. 



Teruauttaf 

Artikel 7 

1. Door of vanweue de minister kan, onder door hem te stellen voorwaarden en beperkinaen 
geheel of gedeeltelijk teruguaaf van belasting worclen ver1eend voor belasting dat: 
a. ten onrechte is ueheven of betaald; 
b. betaald is voor cen rij- en voertuig dat binnen 3 (drie) maanden nadat de belasting is 

betaalcl, wordt uitgevoerd. 

De teruggaaf als bedoeld in lid 1 onder b van dit artikel, wordt verleend voor de resterende 
maanden van dat belastingjaar. 

3. Teruggaaf dient birmen 6 (zes) maanden nadat de belasting ten onrechte is betaald of 
nadat het rij- en voertuig is uitgevoerd, te worden aangevraagd. 

4. De minister kan naclere regels vaststellen met betrekking tot de teruggaaf van betaalde 
belasting. 

Verbodsbepalingen 

Artikel 8 

Het is verboden zich op de We:1, te begeven met een rij- en voertuig waarover er geen of te 
weinig belasting is betaald. 

Stratbepalingen 

Artikel 9 

1. De2CIIC die zich aan de strafbare feiten als bedoeld in artikel 8 schuldiu maakt, wordt 
gestraft met een geldboete van 5 (vijf) maal de verschuldigde belasting. 

2. Degene die het belastingkenteken zoals bedoeld in artikel 5 lid 2 niet op het rij- en 
voertuig aanbrengt zoals wordt voorgeschreven door de minister, wordt gestraft met een 
geldboete van SRD 50,--. 

3. Degene die aan de ontvanger opzettelijk valse of vervalste opgaven doet met betrekking 
tot de betaling van de belasting, wordt uestraft met aevanuenisstraf van ten hoogste 2 
(twee) jaren of geldboete van 10 (tien) maal de verschuldigde belasting. 

4. De geldboete dient bij de ontvanger voldaan te worden. 

5. De in artikel 8 en artikel 9 lid 2 stratbaar gestelde feiten zijn osertreclincen en het in  
artikel 9 Iid 3 stratbaar aestelde feit is een misdrijf. 
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Toezicht en Handhaving 

Artikel 10 

Met het toezicht op de juiste toepassing van deze wet en de opsporing, zijn behalve de bij 
artikel 134 van het Wetboek van Strafvordering genoemde personen, de ambtenaren bij de 
Dienst der Invoerrechten en Accijnzen belast. 

Artikel 11 

I. De in artikel 10 genoemde ambtenaren zijn bevoegd om bij overtreding van deze wet het 
betreffend rij- en voertuig namens de inspecteur in beslag te nemen, indien de overtreder 
de verschuldigde belasting en boete niet terstond betaalt. 

2. Het rij- en voertuig is dan speciaal verbonden en executabel voor de verschuldigde 
belasting, de te verbeuren boete en de te maken kosten. 

3. Het beslag wordt opgeheven, zodra ten genoegen van de inspecteur zekerheid is gesteld 
voor de voldoening van de verschuldigde belasting, de te verbeuren boete en de gemaakte 
kosten. 

4. Degene die bekeurd is wegens een overtreding van deze wet kan, zolang hij niet is 
gedagvaard, de strafvervolging voorkomen door de verschuldigde belasting, de boete en 
gemaakte kosten te betalen. 

Bezwaar 

Artikel 12 

1. Degene die bezwaar heeft tegen enige beslissing die op grond van deze wet jegens hem, 
door of namens de directeur is genomen, kan daartegen binnen 60 dagen nadat deze 
beslissing is genomen, bezwaar aantekenen bij de directeur. 

2. Het bezwaar wordt aangetekend bij een met redenen omkleed bezwaarschrift. 

3. De directeur doet binnen 60 dagen na ontvangst van het bezwaarschrift gemotiveerd 
ultspraak. 

4. Een afschrift van de gemotiveerde uitspraak wordt door de directeur aan de 
belanghebbende aangetekend per post toegezonden of tegen gedagtekend ontvangstbewijs 
uitgereikt. 
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Beroep 

Artikel 13 

1. Tegen de uitspraak van het bestuursorgaan als bedoeld in artikel 12, is binnen 60 dagen na 
ontvangst van de uitspraak, beroep mogelijk bij de Raad van Beroep. 

2. 1-let beroep wordt ingesteld bij een met redenen omkleed beroepschrift. 

3. In het beroepschrift wordt het besluit waartegen beroep wordt aangetekend, duidelijk 
omschreven. 

4. De Raad van Beroep doet binnen 60 dagen na ontvangst van het beroepschrift en nadat de 
belanghebbende is gehoord, gemotiveerd uitspraak. 

5. Een afschrift van de gemotiveerde uitspraak wordt door de Raad van Beroep aan de 
belanghebbende aangetekend per post toegezonden of tegen gedagtekend ontvangstbewijs 
uitgereikt. 

Slotbepalingen 

Artikel 14 

1. Bij de inwerkingtreding van deze wet wordt de Wet Rij- en Voertuigenbelasting 1956 
(G.B. 1956 no. 41, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2000 no. 121) ingetrolcken. 

2. Deze wet kan worden aangehaald als: Wet Rij- en Voertuigenbelasting. 

3. Zij wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 

4. Zij treedt in werking met ingang van de dag na haar afkondiging. 

5. De minister van Financién is belast met de uitvoering van deze wet. 

Gegeven te Paramaribo, de 	2017 

DES1RÉ D. BOUTERSE 



VVET van 	 2017 
houdende regels met betrekking tot 
de heffing van een rij- en voertuigen- 
belasting (Wet Rij- en Voertuigenbelasting) 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

I. Algemeen 

De heffing van rij- en voertuigenbelasting is in het jaar 2000 om diverse redenen door de 
Regering van de Republiek Suriname voor onbepaalde tijd vervallen verklaard. De 
overwegingen die toen geleid hadden tot vervallen verklaring van de heffing zijn de hoge 
aanmaaldcosten van de belastingkentekens en de administratieve werkzaambeden rond de 
aanmaak en verkoop hiervan. 

Thans heeft de Regering het besluit genomen deze belasting weder in te voeren. 
Diverse uitgangspunten liggen hier ten grondslag. 
Allereerst is de Rij-en Voertuigenbelasting een rechtvaardige belasting. Alle gebruikers van 
de weg, tenzij de wet anders bepaalt, betalen deze belasting. Het dagelijks gebruilc van de 
wegen door bestuurders van voertuigen zorg-t voor achteruitgang en beschadiging van deze 
wegen. Het kost de overheid jaarlijks miljoenen om deze wegen te onderhouden. De Overheid 
heeft aan de ene kant de verplichting te zorgen voor begaanbare wegen maar krijgt aan de 
andere kant niet de nodige bijdrage van de gebruikers. Het rechtvaardige ligt erin dat hoe 
zwaarder het voertuíg, hoe hoger het tarief zal zijn. 
Dit heeft mede ertoe geleid dat de Regering heeft besloten om deze belasting weder in te 
voeren. 

Voorts is deze belasting, intemationaal gangbaar en wordt in vele landen geheven mede 
vanwege het rechtvaardig karakter hiervan. Het belangrijkste uitgangspunt is daarom ook dat 
de gebruiker betaalt. 

Verder moet de heractivering van deze belasting worden gezien in het kader van de 
voomemens van de Regering om inkomsten te genereren. De maatregel zal daarom ervoor 
zorgen dat de inkomsten van de Staat zullen toenemen. 
Gekozen is om de Wet Rij- en Voertuigenbelasting 1956 (G.B. 1956 no. 41, zoals laatstelijk 
gewijzigd bij S.B. 2000 no. 121) geheel te vervangen en een geheel nieuwe wet te concipieren 
die aansluit op de huidige situatie. 

In de nieuwe wet zijn de verschillende categorieen verruimd en is de procedure voor bezwaar 
gefntroduceerd. 
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11. Artikelsgewijs toelichting 

Artikel 1 
Dit arlikeE bevat de derinities van cle verschillende bearippen die in deze wet eebezigd 
worden. 

Artikel 2 
Het belastbaar feit is het hebben van een voertuig op de weg. 
Vermeldenswaard is dat ook voertuigen die niet in rijciende staat zijn, maar zich bevinden op 
de weg, belast zijn. 

Artikel 3 
Degene op wiens naam het voertuig staat is de belasting verschuldigd. Immers, het voertuig 
staat op naam van de eigenaar van het voertuig. 

Artikel 4 
De belasting is voor de versehillende cateeorie voertuigen afhankelijk van hun "belasting" op 
het weedek, vasteesteld. 1-foe zwaarder het voertuig, hoe hoeer het tarief van de belasting. 
De tarieven kunnen bij staatsbestuit eewijzieci worden. 

De eieenaar van het rij- of voertuig oí diens vertegenwoordiger, dient bij het aanvragen van 
een nummerplaat volgens cle voorschriften van de Rijwet, een bedrag bij de ontvanger 
betalen. Dit bedrae is om de aanmaakkosten van het nummerplaat te dekken. Na het betalen 
van dit bedrae wordt het nummerplaat aan de eigenaar or zijn of haar vertegemvoordiaer door 
cle ontvanger verstrekt. 

Artikel 5 
En de wet is optzenomen dat pas nadat cle belasting is betaald, het rij- or voertuig op de 
opertbare weg mag. 

Artikel 6 
In dit artikel zijn er vrijsteningen opgenomen. Deze zijn ZD rechtvaardie en beperkt mogelijk 
aehouden. 

Artikel 7 
De bepaling met betrekking tot restitutie van de belasting is zodanig geformuleerd, dat 
belanghebbende aanspraak maakt op restitutie van belasting, indien het voertuig het land 3 
maanden nadat de belasting is betaald, wordt uitgevoerd. 
De belasting die ten onrechte is betaald, wordt uiteraard eerestitueerd. 
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien een betastingplichtige belasting betaald, terwij1 een 
ander de belasting over dezelfde periode reeds had betaald. 

Artikel 8 en 9 
Opname verbods- en strarbepalineen moet de belastinepliehtieen motiveren ont de belasting 
te betalen. 
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Artikel 10 
De ambtenaren die bevoegd zijn met de opsporing van de strafbare feiten zijn in dit artikel 
opgenomen. 

Artikel 11 
In dit artikel is een dwangmiddel opgenomen die de inning van de verschuldigde belasting 
garant stelt. 

Artikel 12 en 13 
Tegen iedere beslissing genomen op basis van deze wet kan men bezwaar aantekenen bij het 
bestuursorgaan die de beslissing genomen heeft. 
Tegen de uitspraak van de directeur kan belanghebbende bij de Raad van Beroep terecht. 

Gegeven te Paramaribo, de 	  2017 

DESIRÉ D. BOUTERSE 
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